
MEDITATIE
Ene, maak mij bekend met 

uw wegen, Uw paden,
wil die mij leren Psalm 25: 4 

De weg van het Leven
Wanneer David zijn gebed bidt zit hij absoluut 

niet goed in zijn vel. Hoewel we niet precies we-
ten wat zijn omstandigheden waren, geeft hij ons een 

inkijk in zijn hart: Hij voelt zich eenzaam en ellendig, zijn 
hart is benauwd! Dat komt telkens weer terug in zijn gebed, 

tot aan het eind. Hij heeft vijanden, die hem bedreigen,  die achte-
loos ontrouw zijn. David blijft er niet mee zitten, maar hij gaat bid-
den: hij heft zijn ziel, zijn leven met alles erop en eraan op tot de 
HEER, de God van het verbond: Alles wat er in hem omgaat, alles wat 
hem dwars zit, wat hem het leven en de adem kan benemen  brengt 
hij voor God. Hij heft wat er in zijn hart is op tot God. Bij God is hij 
veilig, op God hoopt hij, midden in al zijn moeilijkheden, zo belijdt hij. 

David zoekt zijn weg doorheen de 
moeilijke situatie en stemt af op 
wie God is. Maak mij bekend met 
uw wegen, leer mij uw paden. Die 
‘weg’  en het ‘pad’ zijn kernwoorden 
in deze psalm. Een beeld dat ook 
voor ons herkenbaar is in het gaan 
van onze persoonlijke levensweg. 

Onze weg lijkt meer een op rou-
te met allerlei knooppunten, dan 
op een TomTom-instelling  waar-
bij de route al is uitgestippeld.  In 
onze relaties, in ons werk, in de sa-
menleving komen we telkens voor 
moeilijke keuzes en opgaven te 
staan. Onze levensweg gaat nooit 
rechttoe- rechtaan. Het is eerder 
een zoektocht om in een moeras-
sig terrein de weg van het recht 
te vinden. En de weg, die overeen-
komt met wie God is: goed, recht-
vaardig en betrouwbaar, dàt is de 
weg van het leven!
We bidden dit gebed met David 
mee in de bedreigingen die er in 
ons leven zijn: ziektes, die onver-

wacht de kop op steken, zorgen 
over je relatie, je kinderen of in je 
werk. Op het persoonlijk vlak kun-
nen we klem zitten, kunnen we 
het benauwd hebben. En er zijn 
de grote zorgen die we met elkaar 
delen:  De bedreiging van ziektes, 
de gespannen verhoudingen in de 
samenleving, de vernietiging van 
ons leefmilieu: bange vragen rijzen 
op hoe onze toekomst  en die van 
onze kinderen eruit zal zien, In alle 
dreiging en nood heffen we onze 
ziel op tot Hem. 

‘Heer maak ons uw wegen bekend, 
help ons die met moed, hoop en 
vertrouwen te gaan! Help ons om 
Uw weg te vinden, geef ons hoop 
kracht en liefde en de moed om uw 
weg te gaan.’

NB: De teksten zijn genomen uit de 
Naardense Bijbelvertaling. Ousso-
ren vertaalt de verbondsnaam van 
God met ‘de Ene’.  

• Kees Verduijn
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BIJ DE EREDIENSTEN
Vespers ‘Woord voor ons geschreven’
Na het uitbreken van de coronacrisis hebben we vanaf 
mei 2020 elke maand (m.u.v. de zomervakantie) een 
online-vesper uitgezonden. Ondanks fysieke afstand 
konden we elkaar op die manier toch ook door de 
weeks ontmoeten en deelden we Bijbelwoorden en 
overdachten we deze, zongen we onze liederen en wa-
ren we verenigd in gebed. Inmiddels is er gelukkig, in 
en buiten de kerk, weer veel meer mogelijk. De kerkdeu-
ren staan uitnodigend open en ook het kringwerk gaat 
beginnen. Daarnaast vraagt het pastorale bezoekwerk 
ook de nodige (en verdiende) aandacht. Daarom wor-
den de online-vespers in de komende tijd niet uitge-
zonden. Als we genoodzaakt worden om activiteiten 
en ontmoetingen weer af te schalen, dan zal de draad 
van de online-vespers weer opgepakt worden.

• Cock Kroon

Huwelijk Janno Huiberts en Bonnie Evers
Op vrijdag 24 september hopen Janno Huiberts (26) 
en Bonnie Evers (23) elkaar eeuwige trouw te beloven. 
Janno werkt als rietdekker en vind het in zijn vrije tijd 
erg leuk om te BBQ’en. Bonnie werkt in de thuiszorg 
als verpleegkundige en vindt het leuk om met vrien-
den/familie af te spreken. Beiden hebben veel plezier 
in hun werk. Inmiddels zijn ze bijna 6 jaar bij elkaar. Ze 
wonen allebei bij elkaar in de buurt en kennen elkaar 
hierdoor. Door de gemeenschappelijke vriendengroep 
zijn ze met elkaar in contact gekomen. 

Sinds april wonen ze aan de Klomperweg in hun eigen 
huis waar ze ruim een jaar hebben geklust. Helaas 
ging hun bruiloft niet door in april vanwege Corona. 
Nu hopen ze 24 september te trouwen. In hun eigen 
woorden zeggen ze: ”Wij zien hier erg naar uit om deze 
dag samen met onze dierbaren te vieren. Wij kiezen 
voor het huwelijk omdat je dan meer met elkaar ver-
bonden bent en bewust voor elkaar kiest. Ook kiezen 
wij bewust ervoor om een zegen over ons huwelijk te 
vragen in de kerk. Wij zijn beide christelijk opgevoed 
en we vinden het belangrijk om dit door te zetten in 
ons eigen leven. We willen dat God een rol blijft spelen 
in ons leven omdat wij aan ons geloof steun hebben. 
We hopen dit ook straks in onze toekomst door te zet-
ten en door te kunnen geven.” 

We hebben ze ook leren kennen op de Premarriage 
Course als een stel dat heel veel van elkaar houdt. 
We wensen jullie vreugde, vrede en liefde voor jullie 
huwelijk. Mogen de woorden van Spreuken 16:9 een 
realiteit zijn in je leven: “Een mens stippelt zijn weg uit, 
De HEER bepaalt de richting die hij gaat. 

EREDIENSTEN
Zondag 19 september 
09:30 uur ds. C. Hendriks
19:00 uur  ds. P. Visser 
 Collecten
 1. Stichting Vrienden van Norschoten
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 26 september 
09:30 uur ds J. Steenkamp Startzondag
19:00 uur Gerald Troost Gez. Jeugddienst in GK
 Collecten
 1. Jeugdwerk
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 3 oktober Israëlzondag 
09:30 uur  ds. J. Steenkamp
19:00 uur ds. J. Meertens
 Collecten
 1. Jaffa Institute Israël
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 10 oktober 
09:30 uur ds. A.J.R. Treur
19:00 uur dhr. J. Kroon ZWO dienst in GK 
 Collecten
 1. De Herberg
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 17 oktober 
09:30 uur ds J. Steenkamp
19:00 uur ds J. Steenkamp
 Collecten
 1. Kameroen
 2. Kerkrentmeesters 

Israël en Israëlzondag.
Israël kampt op dit moment op vele fronten met ern-
stige problemen. Zo zijn er helaas weer veel corona-
-besmettingen, terwijl het land er alles aan gedaan 
heeft om te vaccineren. Ook Israël kleurt weer rood.   
Ook nemen de spanningen bij de grenzen van Syrië, 
Libanon. Jordanië en de Gazastrook in hevigheid toe. 
Maar Iran vormt de grootste bedreiging voor de veilig-
heid van Israël.

Wat is ons gebed voor Uw volk iedere dag nodig. 
HEER geef vrede.

Zondag 3 oktober as is het weer de jaarlijkse Israël-
zondag. Deze wordt ieder jaar op de eerste zondag in 
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oktober gehouden. Maar eigenlijk zou iedere zondag 
voor Israël gebeden moeten worden. Want God riep 
Abraham en Hij bracht hem naar het land Israël. Daar 
zei Hij tegen Abraham: “Al het land wat je ziet, zal Ik 
je geven en je nakomelingen zullen zeer talrijk zijn” 
en “Ik sluit een eeuwigdurend verbond met jou en je 
nakomelingen, want gij zult Mij tot een volk zijn”. En 
wat de God beloofd heeft, zal Hij ook doen. Het is een 
eeuwigdurend verbond.

Het is heel  bijzonder om te zien, dat Israël na 2000 
jaar verstrooiing nu weer thuis komt; thuis in het be-
loofde land. En ze komen massaal. Want, mede met 
behulp van het wereldwijd toenemend antisemitisme,  
roept de Here hen. Het is een voorrecht, dat wij Gods 
beloften werkelijk in vervulling zien gaan, want we le-
ven in profetische tijden.

Hij heeft Zijn volk lief. Het is Zijn eerstgeboren zoon. 
Daarom dienen ook wij achter Israël te staan en hen 
lief te hebben. Niet omdat alles perfect is en zij geen 
fouten maken, maar omdat Hij hen lief heeft.

Vanwege de corona is de Israëlreis van 2020 uitge-
steld. Daarom hopen wij, als het weer mogelijk is, dv 
september 2022 Zijn land weer met een reisgezel-
schap te bezoeken. 

God heeft Israël uitverkozen om apart gezet te wor-
den en om voor de hele wereld tot zegen te zijn. Moge 
die tijd spoedig komen. Maranatha.

• Leo van Koesveld

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Johannes Calvijn (1509–1564)

Echte wijsheid bestaat uit twee delen: de kennis 
van God en de kennis van onszelf. Als een mens 
aan zichzelf denkt, moet hij ook aan God denken, 

want in Hem leven wij en bestaan wij. 

Alles wat wij hebben en zijn, komt van God, zoals 
waterbeken uit de bron. We worden nog sterker 
tot Hem getrokken als we denken aan de zonde 

waar wij mensen in gevallen zijn. Daar worden we 
nederig van. Zo worden we door onze zelfkennis 
aangespoord om God te zoeken en aan de hand 

daarvan geleid om Hem te vinden

 (Uit: De Institutie van Calvijn).       

R
O

N
D

 D
E 

M
AR

AN
AT

H
AK

ER
K 

- J
AA

R
G

AN
G

 6
5 

- N
U

M
M

ER
 7

 - 
15

 S
EP

TE
M

BE
R

 2
02

1

3



BIJ DE COLLECTEN
19 september - Stichting Vrienden van 
Norschoten

Norschoten is een zorgorganisatie waar de wens van 
de cliënt voorop staat. De cliënt treft in Norschoten 
een informele, warme en gemoedelijke sfeer aan. Zij 
bieden zorg, behandeling, welzijn en wonen. 

Dit doen zij van hart tot hart, vanuit een veelkleurige 
christelijke identiteit. De cliënt vindt bij hen een thuis, 
waar ruimte is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar.

Met uw gift kan Norschoten verbeteringen, voorzie-
ningen en activiteiten aanbieden waarin de reguliere 
financiering niet voorziet. Op dit moment zijn er nog 
veel wensen en een aantal voorzieningen zijn na in-
tensief gebruik inmiddels toe aan vervanging.

26 september - Jeugd

De jeugd kan weer ontvangen worden in de kerk en zo-
als u wellicht weet, wordt de kelder hiervoor met grote 
regelmaat gebruikt. 

Kinderen van de kindernevendienst, diverse clubs en 
tienergroepen gebruiken deze ruimte om elkaar te 
ontmoeten, te lezen uit de Bijbel en te ontdekken wie 
God is. Ook diverse andere jeugdactiviteiten vinden 
plaats in de kelder. 

Aangezien deze toe is aan vernieuwing willen we 
om uw bijdrage vragen om hier weer een plek van te 
maken die van deze tijd is. Tevens worden uw giften 
gebruikt voor het organiseren van onder andere het 
zeilkamp, het startkamp en een filmavond.

3 oktober - Jaffa Institute Israël, een 
toekomst voor kansarme kinderen.

Het Jaffa Institute biedt activiteiten voor alle kinderen 
die hulp nodig hebben. Het motto spreekt boekdelen: 
“kinderen zijn kinderen, die moeten allemaal gelijke 
kansen hebben”. Armoede is een groot probleem in 
Israël. Het is juist voor kinderen belangrijk om een 
goede en veilige start te hebben, zodat ze een grotere 
kans hebben uit de armoede te ontsnappen. Investe-
ren in de jeugd geeft hoop aan de toekomst van Isra-
el. En dat is precies wat het Jaffa-institute doet. Meer 
informatie kunt u vinden op de website van de kerk. 
De kinderen van Israël / Jaffa hebben uw steun hard 
nodig! Geef daarom ruimhartig in de collecte op Isra-
elzondag 

10 oktober - De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als ver-
lengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een 
tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan in-
dividuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan 
ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksi-
tuatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daar-
bij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van de 
IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en met de 
Generale Diaconale Raad van de toenmalige Neder-
landse Hervormde Kerk. Sindsdien wordt de Herberg 
door veel meer diaconieën gesteund, afkomstig uit de 
breedte van kerkelijk Nederland.
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17 oktober - Kameroen
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 
vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in 
het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn 
de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er 

te weinig, soms juist te veel. Met steun van uw gift 
leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden 
waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in 
droge perioden overleven. 

De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar 
project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame 
samenleving

PASTORAAT
Geboortebericht Luuk Hazeleger
Op vrijdag 4 juni is er een eerste kindje geboren bij 
Kevin en Manon Hazeleger. Welkom zoon Luuk! Vol 
blijdschap en beleving genieten trotse ouders volop 
van de eerste prille weken. Op het kaartje vermeld : 
Daar ben je dan met je kleine voetjes en je mooie lijfje. 
Onze grote liefde en dat blijf je. 

Wij willen jullie vanuit de gemeente van harte felicite-
ren met dit mooie mannetje. Dat jullie in geloof een 
weg met elkaar mogen zoeken en vinden. Kind van 
God gekregen – ik geef jou zijn zegen.

Welkom Jaxx Wouter Paul
Op 8 juli was het een bijzondere dag voor Dionne en 
Gerco van der Meyde.  Uniek, zoals jullie deze geboor-
te hebben beleefd! Uniek is jullie zoon Jaxx…

Op het kaartje staat: Bijzonder als een wonder. Ge-
vormd als een mens. Het wonder werd groter. En ver-
vulde onze wens. 

Namens de gemeente heten we Jaxx van harte wel-
kom en onze felicitaties gaan naar jullie Dionne en 
Gerco uit!  Gods zegen voor jullie gezin toegewenst. 

Geboorte Lukas
Op 24 juli 2021 is Lucas Bol, Broeksteeg 2B te Lunte-
ren geboren.
Dankbaar en gelukkig zijn Kristiaan en Rianne met 
de geboorte van hun zoon en Tygo en Boaz met hun 
broertje Lucas. Van harte gefeliciteerd. We wensen 
jullie Gods zegen toe voor de toekomst. 

Huwelijk Janno Huiberts en Bonnie Evers
Op vrijdag 24 september hopen Janno Huiberts (26) 
en Bonnie Evers (23) elkaar eeuwige trouw te beloven. 
Janno werkt als Rietdekker en vind het in zijn vrije tijd 
erg leuk om te BBQ’en. Bonnie werkt in de thuiszorg 
als verpleegkundige en vind het leuk om met vrien-
den/familie af te spreken. Beide hebben veel plezier 
in hun werk. Inmiddels zijn ze bijna 6 jaar bij elkaar. Ze 
wonen allebei bij elkaar in de buurt en kennen elkaar 
hierdoor. Door de gemeenschappelijke vriendengroep 
zijn ze met elkaar in contact gekomen. 
Sinds April wonen ze aan de Klomperweg in hun ei-
gen huis waar ze ruim een jaar hebben geklust. He-
laas ging hun bruiloft niet door in April vanwege Co-
rona. Nu hopen ze 24 september te trouwen. In hun 
eigen woorden zeggen ze: ”Wij zien hier erg naar uit 
om deze dag samen met onze dierbaren te vieren. 
Wij kiezen voor het huwelijk omdat je dan meer met 
elkaar verbonden bent en bewust voor elkaar kiest. 
Ook kiezen wij bewust ervoor om een zegen over ons 
huwelijk te vragen in de kerk. Wij zijn beide christelijk 
opgevoed en we vinden het belangrijk om dit door te 
zetten in ons eigen leven. We willen dat God een rol 
blijft spelen in ons leven omdat wij aan ons geloof 
steun hebben. We hopen dit ook straks in onze toe-
komst door te zetten en door te kunnen geven.” 
We hebben ze ook leren kennen op de Premarriage 
Course als een stel dat heel veel van elkaar houdt. 
We wensen jullie vreugde, vrede en liefde voor jullie 
huwelijk. Mogen de woorden van Spreuken 16:9 een 
realiteit zijn in je leven: “Een mens stippelt zijn weg uit, 
De HEER bepaalt de richting die hij gaat. 

Fam Van Veller 40 jaar getrouwd
9 juli jongsleden mochten Dirk en Carla van Veller ge-
denken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Dit hebben ze 
in kleine kring kunnen vieren met hun gezin en klein-
kinderen. Beide hebben ze mogen ervaren dat het af 
en toe ook werken is in een relatie en dat een ieder 
dat op zijn eigen persoonlijke manier doet. Het mooie 
hierin is dat ze hierbij ook de hulp van onze Hemelse 
Vader mogen vragen. Hoe mooi is het dan dat er ant-
woorden komen en zijn aanwezigheid door beide er-
varen wordt. Daarom willen wij ze als Maranathakerk 
een mooie tijd samen wensen in verbondenheid met 
onze Hemelse Vader.
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OMZIEN NAAR ELKAAR
Mevr. Greet van Veldhuisen – van Voorst (Molen-
parkweg Oost 13, 6741 ZS) kreeg enkele weken 
geleden het bericht dat ze zeer ernstig ziek is en 
dat naar menselijke maatstaven genezing niet 
(meer) mogelijk is. Deze boodschap heeft het le-
ven van haar, haar man Willem, kinderen, familie 
en vrienden ontzettend hard geraakt; te midden 
van dit alles weet Greet dat haar Verlosser leeft 
en dat niets haar kan scheiden van Hem (Romei-
nen 8:38-39). 

Dhr. Theo Oevering (Dr. A. Kuyperstraat 42, 6741 
XL) kampt al geruime tijd met een sterke afname 
van vitaliteit en mobiliteit, voor de zomervakan-
tie was er ook (weer) een ziekenhuisopname no-
dig. De ‘leefwereld’ is zowel voor Theo als voor 
zijn vrouw Jannie klein geworden. Thuiszorg en 
enkele dagen dagopvang van Theo in de Hons-
kamp moeten zowel voor hem als haar helpend 
zijn. 

Dhr. Wim Klomp (Park Den Eng 22, 6741 ZP) on-
derging vrijdag 10 september jl. een ingrijpende 
prostaatoperatie. De komende tijd zal in het te-
ken staan van herstel, dit is in de wetenschap dat 
een dergelijke ingreep een grote impact heeft. 
We leven met Wim en zijn vrouw Hennie mee 
en bidden om kracht en moed om deze weg te 
gaan. 

Dhr. Wout van Heerdt (Hugo de Vriespark 3, 6741 
CM) heeft al een aantal jaren geleden te horen 
gekregen dat hij een langzaam groeiende vorm 
van lymfklierkanker heeft. Vanaf 11 augustus is 
hij een langdurig traject ingegaan van chemo-
kuren om de ziekte te bestrijden.  We leven met 
Wout en zijn vrouw Ina mee in deze pittige tijd en 
bidden om kracht en genezing.

Bas van Elk van de Achterstraat heeft afgelopen 
periode verschillen onderzoeken en aanpassin-
gen in zijn behandelplan moeten ondergaan. Dit 
is niet altijd makkelijk geweest en ook nu kost 
de behandeling veel kracht. Maar Bas geeft niet 
op. We bidden voor kracht en doorzettingsver-
mogen.


VANUIT DE KERKENRAAD
Notulen van de Grote kerkenraad 11 mei
Na lange tijd vergaderen we weer voor het eerst weer 
fysiek in de zijzaal van de kerk.

Opening
Cock Kroon opent de vergadering. We gaan in gesprek 
over een door Cock geschreven artikel.
Mededelingen
 De aanvangstijd van avonddiensten op niet-zondagen 
(biddag/dankdag etc.) wordt vastgesteld op 19.30 
uur. Het preekrooster 2022 is inmiddels gevuld.
Groene Kerk
De “Reisgids Groene Kerk” is besproken en goed ge-
keurd.
Kerkenraad
Het rooster van aftreden is bijgewerkt en wordt goed-
gekeurd.We zijn erg blij dat de twee vacatures binnen 
de diaconie opgevuld zijn: Berrian Lammers is de 
nieuwe secretaris en Rosalie Foppen gaat het dia-
conaal loket beheren. Jojanneke van Leeuwen wordt 
binnenkort bevestigd als Jeugd-ouderling; dat bete-
kent dat er weer een vacature binnen de diaconie is 
vwb diaken met de taak Jeugd. Binnen de CvK wordt 
nog opvolging gezocht voor Niels Uenk. Pieter van 
Leusden en Ernst van Maanen hebben aangegeven 
een nieuwe termijn te willen aangaan.
Openluchtdiensten
Er is een groot verlangen om een openluchtdienst te 
organiseren, waarbij we weer met meer mensen sa-
men kunnen komen. Het streven is om dit in de zo-
merperiode maandelijks te organiseren. E.e.a. wordt 
nader opgepakt en uitgewerkt.
Vorming en Toerusting
Er zijn namen ingediend voor uitbreiding van de Taak-
groep; gesprekken hierover worden gepland. Binnen-
kort wordt het jaarthema voor het nieuwe seizoen 
vastgesteld. 
Sluiting
Ds. Steenkamp sluit de avond af met gebed.

• Henny Neutel, scriba

Ontmoetingsavond nieuwe gemeenteleden 
14 oktober a.s.
Net zoals in voorgaande jaren is er voor nieuwe ge-
meenteleden de mogelijkheid om informeel met el-
kaar en vertegenwoordigers van de kerkenraad kennis 
te maken tijdens een ontmoetingsavond in de Mara-
nathakerk. Daarvoor worden alle gemeenteleden, die 
na september 2020 lid zijn geworden, uitgenodigd. 
Ook degenen die al wat langer lid waren maar bij een 
vorige gelegenheid de kennismakingsavond niet be-
zocht hebben, zijn van harte welkom. 
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Mevr. Miep van de Kaa – Kwakernaak heeft in 
de achterliggende periode haar vertrouwde wo-
ning (en tuin!) aan de Reigerlaan verlaten en haar 
intrek genomen aan de Wagenmakershoek 34 
(6741 XT); deze verhuizing naar het centrum van 
Lunteren is geografisch geen grote stap maar in 
velerlei andere opzichten wel. 
In het bijzonder denken we dan aan Herman van 
wie ze in december vorig jaar afscheid moest 
nemen, met hem woonde ze vele jaren ‘buiten’ 
Lunteren met een prachtig uitzicht op ons dorp. 
We wensen Miep in haar nieuwe woning Gods 
nabijheid, is het Zijn belofte: ‘Nooit zal ik u verla-
ten!’ (Hebr. 13:5). 

Dhr. W. Waaijenberg (Bosrand 1, 6741 DL) woont 
al enige tijd in Zorgvilla Nieuw Boschoord. De 
verhuizing daar naar toe was rond de maand 
mei toen hij, samen met zijn vrouw Jans, vanuit 
Ede naar Lunteren verhuisde. Deze verhuizing 
was noodzakelijk omdat intensievere zorg nodig 
was. 

Op 12 augustus jl. overleed zijn vrouw op de 
hoge leeftijd van 89 jaar. In kleine kring kwamen 
we op donderdag 19 augustus jl. samen voor 
een afscheidsdienst in het gebouw van de Kleo-
pasgemeente te Ede. Aansluitend hebben we 
haar lichaam begraven op de Algemene Begraaf-
plaats van Ede. Gezien de contacten met hem en 
zijn vrouw tijdens de jaren dat ik in de Hervorm-
de Gemeente van Ede werkte kwam het verzoek 
om in de afscheidsdienst voor te gaan. 
Inmiddels is dhr. Waaijenberg ook ingeschre-
ven als lid van de Maranathakerk en wensen 
we hem de troostvolle nabijheid van de Goede 
Herder toe.

‘In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar 
U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om 
een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er dui-
zend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons 
met liefde dragen, U die alles overziet’ (Sela). 


Onder het genot van een hapje en een drankje zullen we 
kennis met elkaar maken en kunt u uw verwachtingen 
uitspreken t.a.v. de Maranathakerk. Vertegenwoordi-
gers van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters 
zullen aangeven  wat u van de Maranathakerk mag 
verwachten.De avond begint met koffie en thee om 
19.45 u. Rond 21.30 u. hopen we af te sluiten.
Wel graag even aanmelden bij de scriba, mevrouw 
Henny Neutel, scriba@maranathakerk.net (uiterlijk 12 
oktober a.s.)

• Ds. Jacques Steenkamp en Bert Hazeleger

Doop en opdraagdiensten
We zijn in onze gemeente gezegend met de vele kin-
deren die geboren worden. Voor ons moeilijk voor te 
stellen misschien maar in veel kerkelijke gemeentes 
is dit niet vanzelfsprekend.
Hebben jullie een kindje gekregen of verwachten jul-
lie binnenkort jullie kindje en willen jullie hem of haar 
laten dopen of opdragen? Dan willen we je van harte 
uitnodigen de nieuwsbrieven en beamer afkondigen 
in de gaten te houden wanneer dit mogelijk is.
Door de corona maatregelen kunnen we maar een be-
perkt aantal per dienst dopen of opdragen. En kan het 
misschien wat langer duren dan voorheen. Hou er re-
kening mee dat we vooraf deze feestelijke eredienst 2 
avonden 1,5 uur samen met andere ouders een avond 
hebben als voorbereiding. Heb je nog vragen of op-
merkingen. Mail ons gerust op jeugdouderlingen@
maranathakerk.net

• Linda Schimmel en Jojanneke van Leeuwen, 
Jeugdouderlingen.

TUINKAMERGESPREKKEN WIJK 9
In wijk 9 staan er komen periode nog een aantal tuin-
gesprekken gepland. Tijdens deze avonden willen we 
samen in gesprek gaan over afgelopen periode, maar 
ook vooruit kijken. Hoe nu verder en aan de hand van 
een aantal teksten onderzoeken hoe we mogen leven 
in Zijn tuin. 

Straten: Het Hoefje, Zandscheer en Kuipershoekje
Datum: 16 september
Tijd: inloop vanaf 19:45 
Tuin: Fam Heikamp Zandscheer 7

Straten: Marskamp, Schuurmanskamp 
Datum: 21 september
Tijd: inloop vanaf 19:45 
Tuin: Fam van Huigenbos Schuurmanskamp 16

Voor beide avonden kunt u zich aanmelden via Jan.
Bos@maranathakerk.net
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DANKBARE TERUGBLIK 
Op 7 september 2020 landden wij met vlucht KL598 
vanuit Zuid-Afrika op Schiphol. Onze ogen waren rood 
van de tranen omdat we afscheid hadden moeten ne-
men van onze kinderen en dierbaren en ook doordat 
wij daardoor in het vliegtuig weinig geslapen hadden. 
In een kort bericht aan de Maranathagemeente schre-
ven we toen: “Reizen met God is zeer verrijkend.” En 
zo begon een prachtige reis met God, maar ook met 
de geweldige mensen van de Maranathakerk.

Met grote dankbaarheid kijken we terug op het afgelo-
pen jaar. Het was een jaar waarin we veel over onszelf 
hebben geleerd, maar ook veel over Gods onophoude-
lijke zorg en liefde. We hebben het afgelopen jaar ver-
rassende ervaringen opgedaan: nieuwe vriendschap-
pen, nieuw eten, hoe te barbecueën als het sneeuwt 
want barbecueën (braaien) doe je in Zuid-Afrika het 
hele jaar, we leerden dat als iemand je op een vrij-
dagavond uitnodigt voor een bezoek, dit niet per se 
betekent dat je te eten krijgt, we leerden opnieuw het 
plezier van fietsen, hoe afgebakend elk seizoen kan 
zijn en dat het niet zo eenvoudig is om met je eigen 
auto in het centrum van Amsterdam te rijden en zo 
nog veel meer.

Maar we realiseren ons ook van harte dat alle mensen 
te allen tijde nieuwe aanpassingen in hun leven moe-
ten maken. Of je nu een nieuwe baan begint, afscheid 
neemt van een dierbare bij een graf of naar een ander 
land verhuist. En we zijn er sterk van overtuigd dat je 
zo’n aanpassing niet kunt maken zonder deel uit te 

maken van een geloofsgemeenschap. Hierbij vloeien 
onze harten van dankbaarheid over tegenover ieder-
een in de Maranathakerk. Bedankt dat u ons zo lief-
devol hebt ontvangen en verzorgd en dat nog steeds 
doet. We voelen ons nog steeds geliefd, veilig en wel-
kom. Bedankt voor elk gesprek, gebed en geschenk. 
Bedankt voor uw oneindige geduld met ons om de 
prachtige Nederlandse taal te leren. Het is voor ons 
een daad van liefde om deze prachtige taal elke dag 
beter te leren kennen. Er is nog zoveel te leren en sa-
men te doen en we kijken uit naar een prachtige reis 
met iedereen.

We sluiten ons graag aan bij de woorden van Paulus 
in 1 Thessalonicenzen 1: 2-3 (BGT): “Elke keer als 
ik voor jullie bid, dank ik God voor jullie allemaal. Ik 
dank God dat het geloof jullie veel goede dingen ge-
bracht heeft. Dat jullie uit liefde veel voor elkaar doen. 
En dat jullie erop blijven vertrouwen dat de Heer Je-
zus Christus jullie zal redden. Zo dank ik onze God en 
Vader steeds voor jullie.”

We danken God oprecht dat Hij ons heeft geroepen 
om hoop te brengen en een verschil te maken hier in 
Lunteren in de Maranathakerk. We bidden voor jullie 
als gemeenteleden en we bidden voor onze mooie ge-
meente. Moge de liefde van Jezus door ieder van ons 
heen schijnen tot Zijn glorie. 

Soli Deo Gloria.

• Jacques en Soretha Steenkamp
8



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
mei, juni, juli en augustus   2021.
23-05  € 274,77
24-05   € 300,16
30-05   € 211,04
06-06  € 396,96
13-06  € 303,33
20-06  € 316,57
27-06  € 398,12
02-07  € 18,78
04-07  € 260,08
11-07  € 261,93
16-07  € 26,18
25-07  € 509,04
01-08  € 229,40
05-08  € 44,67
08-08  € 208,17
15-08  € 238,17
22-08  € 314,26

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen.
Tijdens bezoek via de heer Kroon een gift ontvangen 
van € 50 voor de beamer/kelder, voor ouderenwerk 
€ 50,  giften voor de kerk € 40,  € 30 en € 20  en via 
mevrouw van der Vlies   € 100 en € 20 voor de kerk.
Via de bank ontvangen een gift van €  250 voor het 
opknappen van de kelder en € 125 voor algemeen ker-
kenwerk. 

Van een gemeentelid als dank voor de uitvaart € 100 
ontvangen.

Stand maandelijkse deurcollecte
Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel voor de derde 
collecte voor het bekostigen van initiatieven ter ver-
binding en bemoediging van onze gemeente en bre-
dere Lunterse gemeenschap in deze Corona-tijden.
De opbrengsten van de collecte voor het nieuwe doel 
zijn als volgt: 30 mei 2021  € 125,66 , 27 juni 2021 € 
109,40 , 25 juli 2021 € 58,91 opgebracht.

De tussenstand komt hiermee op € 878,55.

De volgende derde collecte wordt gehouden op 26 
september. 

Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk be-
dankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penningmeester

Vacature Kerkrentmeester
Het college van kerkrentmeesters (CvK) is op zoek 
naar versterking!

Het CvK is verantwoordelijk voor het beheer van de 
kerk, in de breedste zin van het woord. De taken van 
het CvK zijn daarom ook erg divers; het beheren van 
de financiën, onderhoud van gebouwen, ledenadmi-
nistratie, kerkTV, etc. De taken en activiteiten worden 
in onderling overleg verdeeld binnen het CvK.
 
Concreet hebben we een vacature voor ouderling-
-kerkrentmeester, met verantwoording voor (1) Coör-
dinatie Kerkbalans (belangrijkste inkomstenbron voor 
onze gemeente) en (2) Coördinatie bezorging kerk-
blad. Organisatietalent en affiniteit met excel / data-
base beheer zijn daarbij belangrijk.

Mocht u interesse hebben, of iemand kennen die wel-
licht geïnteresseerd is, dan horen wij het graag! Ook 
is er de mogelijkheid in het CvK mee te werken als 
niet-ouderling en op project-basis. 
Voor meer info kunt u contact opnemen met Cor Mul-
der (cor.mulder@maranathakerk.net ).

COLLEGE VAN DIAKENEN
Opbrengsten collecten
April
1,2/4 Libanon € 257,95
4,5/4 Meet-Inn Ede  € 754,95
11/4 Diaconie  € 644,41
18/4 Operatie Mobilisatie  € 631,28
25/4 Rudolph stichting € 466,68

Incl. diverse giften: €50 Libanon, €50 Meet-Inn, €60 + 
€50 Diaconie, €100 + €50 Operatie Mobilisatie en via 
Cock Kroon €15 collectebonnen.

Mei
2/5 Fam Saane in Libanon  € 738,03
9/5 Kerk thuisplek voor Jongeren € 415,60
13/5 Oeganda  € 467,78
16/5  Libanon ds. Hagop € 840,71
23, 24/5 Noodhulp India  € 1826,42
30/5 Jeugdwerk via Kerkrentmeesters

Bovenstaande bedragen zijn inclusief gif-
ten: €  250 Fam Saane, €  20 in blanco envelop-
je, €  25 via Ineke Hazeleger voor bloemenpotje,  
€ 50 en € 150 voor Libanon, en voor Noodhulp 4 x€ 50, 
2 x € 100,00 en 1 x € 250. Extra voor diaconie € 312, 
dit is verdeeld over de collectes van 13,16 en 23 mei.
Extra gift: voedselbank van €50 en diaconie €50.
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Juli
4/7 Jeugd,
 doorgestort
11/7 Stichting Exodus € 308,37
18/7  KIA, kwetsbare € 708,18
 kinderen
25/7  De Instap € 444,46
14/7 Ontvangen voor € 90,00
 diaconie

Via Cock Kroon busje met kleingeld 
ontvangen, waarvan 44,00 euro 
voor diaconie en 22 euro voor CvK .

Tevens danken wij U bijzonder, voor 
de wijze waarop er gereageerd is 
om aandacht voor het bloemen-
potje, er is ruim 300,00 euro ont-
vangen, en extra bankstortingen.

Namens de diaconie, hartelijk 
dank voor deze stortingen en extra 

TAAKGROEP JEUGD
Bedankt
Dankzij de inzet van velen is het 
zeilkamp van 18, 19 en 20 juni jl. 
weer een groot succes geworden. 
Wat hadden we het fijn met elkaar!! 
Allemaal enorm bedankt voor jullie 
inzet. Dankbaar zijn we dat alles 
goed is verlopen. 

Een speciale dank ook voor wat 
sponsoren van dit weekend: De 
Boomgaard voor fruit en groente, 
Snellen (natuursteenwebshop.nl) 
voor de happy-stones-workshop 
en degene die het vlees sponsor-
de. Voor volgend jaar hebben we 
10, 11 en 12 juni geboekt in Giet-
hoorn. We zien er weer naar uit.

STARTKAMP
Het eerste weekend van septem-
ber was het eindelijk zover, Start-
kamp 2021! We mochten op stap 
naar “De Eiken stek” in Wekerom. 

Het thema van het Kamp was “Hij 
ziet jou”. Alle ingrediënten wa-

“God ziet jou vanaf het begin” Jar-
da vertelde ons over Petrus. Na 
een spannend bosspel en heerlijke 
kop soep ging iedereen natuurlijk 
nog lang niet slapen. 

De volgende morgen was het 
vroeg opstaan. Na ochtendgym-
nastiek, ontbijt en een lezing van 
Jan S over Zacheus in de boom 
gingen we weer een bosspel doen 
met allemaal vreemde figuren in 
het bos. Bij terugkomst hadden 
Jojanneke, William en Stan weer 

giften, wat is het toch allemaal on-
eerlijk verdeeld in deze wereld, het 
is mooi om te zien dat wij als Ma-
ranatha-gemeente hier een hulp-

steentje aan kunnen bijdragen.

• Henk van Hierden, Penning-
meester diaconie

ren aanwezig om er een geweldig 
kamp van te maken: God die ons 
ziet, 45 enthousiaste kinderen, 18 
energieke volwassenen, geweldig 
weer op komst en een schitterende 
plek om te zijn. 

Vrijdagavond was het een druk-
te van belang op de kiss en ride 
strook. Ouders moesten het toch 
echt een weekendje zonder hun 
kanjers doen. Aansluitend alles 
inruimen en aan elkaar wennen 
en natuurlijk het kamplied zingen 
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goed voor ons gezorgd en hoorden 
we van Jan B Hoe Jezus zijn dis-
cipelen zag voordat zij het wisten. 
De middag stond in het teken van 
knutselen en buiten spelen. 

Er werden hele mooie creaties 
getimmerd van hout, spijkers en 
draad. Maar ook Happy stones te 
over. Daarna over de stormbaan, 
touwtrekken of buikschuiven op de 
zeepbaan samen met de Dominee. 
Bij het avondeten hoorden we van 
Edwin het verhaal over Bartholo-
meus. Aansluitend snel oefenen 
voor de bonte avond van straks en 
natuurlijk nog even over de storm-
baan. Het was een leuke bonte 
avond in het teken van sport. Ie-
dereen had zich uitgesloofd en het 
was een ware toneelvoorstelling. 
Na kampvuur en het spel Jongens 
tegen de Meisjes, wisten we het 
zeker. De meisjes waren de win-
naar van het weekend! 

De volgende morgen weer och-
tendgymnastiek met Lotte, Laura 
en Jan en weer onze buikjes vullen 
en alles weer opruimen. Als afslui-
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ting mochten we van Jacques horen in een mooie bui-
ten-kampdienst hoe God, David vond om Saul op te 
volgen als koning. Dit samen met mooie liederen door 
het combo van Marloes en Bauke, sloten we het kamp 
schitterend af. 

Na het kamp mogen we weten dat God ons ziet, groot 
of klein, arm of rijk, slim of iets minder slim, blank of 
donkerder. Hij geeft om wie we zijn en wil bij ons zijn. 
Met die gedachte en uitgeput werden we allemaal 
weer opgehaald. 

Namens de leiding mag ik wel zeggen dat we een 
geweldige jeugd hebben binnen onze gemeente! Tot 
volgend jaar!

• Harry, Suzanne, William, Edwin, Jarda, Jojanneke, 
Rijk, Luuk, Stan, Julia, Tina, Lotte, Bertina, Laura, 

Marina, Arjan, Jan & Jan

VORMING EN TOERUSTING
We leren van de Prediker: “Voor alles wat gebeurt is er 
een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.”  
Sommige dingen kunnen we goed plannen en behe-
ren en andere dingen waar we dagelijks onzeker over 
zijn. Een van die onzekere dingen is wat de toekomst 
voor ons in petto heeft.
Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse Kerk 

een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit the-
ma staat centraal vanaf Startzondag én het kerkelijk 
seizoen dat daarop volgt. Essentie van het jaarthema: 
Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu in 
het leven staat.

De snelle en ingrijpende ontwikkelingen in onze sa-
menleving, waarin de kerk kampt met krimp en tege-
lijk velen zoeken naar zin en verbondenheid, troost en 
houvast, nopen tot bezinning en focus. We doen dit 
vol hoop en in vertrouwen. De toekomst van de kerk 
- en van onze wereld - is immers niet aan ons maar 
aan God: Van U is de toekomst. Dit jaarthema daagt 
onze gemeente uit om te ontdekken waar wij in onze 
lokale situatie toe geroepen worden. Hoopvol omdat 
aan God de toekomst is; ontspannen en met vreugde 
omdat zijn genade ons draagt. Genade is de grond-
toon waarop het hele jaar is gebaseerd.

Er zijn lange tijden verstreken waarin we elkaars aan-
wezigheid en het samen onderweg zijn de laatste tijd 
gewoon hebben gemist. Dit heeft er natuurlijk ook 
toe bijgedragen dat de toekomst voor sommigen ook 
onzeker is. Ondanks de onzekerheid hebben we el-
kaar ook nodig en is er veel te doen. “Als ik wist dat 
morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een 
appelboompje”, is de uitspraak die aan Luther wordt 
toegeschreven. God zal ook voor Zijn Kerk zorgen, dat 
ontspant enorm.
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Geloven in het perspectief van Gods toekomst zet ons 
leven in een ander licht. Het biedt troost en zet vervol-
gens in beweging om te leven in het spoor van Gods 
Geest, om Zijn liefde te ontvangen en te delen, om 
onze ziel te voeden met Zijn Woord, om biddend onze 
weg te gaan en ons in te zetten voor onze naaste. 
We weten niet wat ons te wachten staat, maar we 
kunnen onze weg in vertrouwen gaan, omdat Hij de 
toekomst in Zijn hand houdt.

Daarom een vriendelijke uitnodiging aan u om ook het 
nieuwe seizoen Gods aanwezigheid te zoeken, van Je-
zus te leren en ons door Zijn Geest te laten leiden. Van 
harte welkom in de diensten of in één of meerdere mo-
menten van samenzijn, die we ook dit seizoen van uit 
Vorming en Toerusting aanbieden. Momenten van ver-
dieping, maar ook van ontspanning. Ook dit seizoen is 
er weer een divers aanbod, wat in de komende weken 
nog meer vorm zal krijgen. We kijken er naar uit om zo 
in geloof de toekomst tegemoet te gaan. 

Dit jaar wordt er geen papieren versie van het pro-
grammaboekje van V&T gedrukt. Via het kerkblad, de 
website, de afkondigingen en de nieuwsbrief zullen 
we u op de hoogte brengen van diverse activiteiten. 

Een aantal activiteiten die op korte termijn van start 
gaan delen we hieronder alvast graag met u/jullie. 
Binnenkort kunt u alle informatie van de nu beken-
de activiteiten vinden in programma van Vorming en 
Toerusting op de website. Nieuwe activiteiten worden 
later toegevoegd.

Het Ministryteam 
We vinden het belangrijk om elkaar te dragen in de 
gebeden. U kunt op verschillende manieren om voor-
bede vragen: Sommige verzoeken om voorbede le-
nen zich niet voor gebed in de kerkdienst omdat ze 
bijvoorbeeld te persoonlijk zijn. De mensen van het 
gebedsteam nemen de tijd om naar uw vraag te luis-
teren en voor u te bidden.
 
• U kunt uw gebedspunt kenbaar maken aan de 

dienstdoende predikant.
• U kunt uw gebedspunt voor de dienst in het voorbe-

deboek schrijven, deze ligt in de hal van de kerk.
• U kunt de gebedsgroep vragen om in hun bijeen-

komst op woensdagavond of vrijdagochtend er 
voor te bidden

• En u kunt na de ochtenddienst aan de mensen van 
het gebedsteam om een persoonlijke voorbede te 
vragen. Zij hebben zich goed voorbereid en zijn ver-
trouwd met deze vorm van voorbede. U vind hen na 
de dienst in de zijzaal. Ze zijn herkenbaar aan het 
rode keykoord. Schroom niet, ze zijn er voor u.

 
Het Ministryteam is  te bereiken op telefoonnummer 
06-837 067 66.

Belijdeniscatechese 
Inmiddels heeft een aantal gemeenteleden zich aan-
gemeld voor de belijdeniscatechisatie; fijn dat zij deze 
stap gezet hebben om in de komende maanden heel 
bewust bezig te zijn met dat wat geloven, hopen en 
liefhebben betekent. 
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Er is momenteel nog genoeg ruimte om ook aan te 
schuiven, na de ochtenddienst op de startzondag (26 
september) is er gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten, je aan te melden of je vragen te stellen over ‘het 
hoe en wat’ van belijdeniscatechisatie. 

We starten in de eerste week van oktober en er zijn 
in totaal 12 gelegenheden waar we elkaar zullen ont-
moeten. We gaan het boek “Dogmatiek voor iedereen” 
gebruiken als gespreksdocument.

Geloofsbelijdenis afleggen in onze christelijke ge-
meente is een persoonlijk en belangrijk moment op 
de weg van jouw geloof. Tijdens het volgen van be-
lijdeniscatechese sta je stil bij wie je bent (ik ben ge-
doopt), aan wie je behoort (Jezus Christus) en wie om 
je heen staat en jou ondersteunt (de gemeente als 
een geloofsgezin). 

Het volgen van deze catechese en het in het openbaar 
uitspreken van je ja-woord aan God helpt je om je ge-
loof vorm te geven, te versterken en te vieren.
Laat het mij gerust per e-mail of telefonisch weten als 
je interesse hebt. 

• Jacques Steenkamp 0639861537 predikant@
maranathakerk.net

Seniorenmiddagen 
Dit seizoen hopen we weer seniorenmiddagen te or-
ganiseren. Deze middagen kenmerken zich door ont-
moeting, bezinning en ontspanning. We maken kennis 
met verschillende onderwerpen of (Bijbelse) thema’s. 
Twee van de vier middagen sluiten we af met een ge-
zamenlijke maaltijd. 
Meer informatie volgt via kerkbode, beamer, nieuws-
brief en website.

Johannes Calvijn en zijn 
toekomstverwachting 
In de Maranathakerk staan we in het nieuwe seizoen 
op verschillende manieren stil bij het jaarthema van 
de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Van U is de toe-
komst.’ 

Op woensdagavond 29 september (19.45 uur – ca. 
21.30 uur) zal daarom dr. J. Hoek uit Veenendaal 
spreken over de christelijke toekomstverwachting die 
de reformator Johannes Calvijn (1509 – 1564) had. 

Naast de inleiding die dr. Hoek hierover zal houden 
zal er ook de nodige ruimte zijn om van gedachten te 
wisselen over dat wat gehoord hebben. Een ieder is 
van harte welkom! 

• Cock Kroon

Cursus discipelschap: Leren dienen in de 
gaven van de Geest
Als vervolg op de cursus “Leren leven in de kracht van 
Jezus” willen we jullie dit seizoen de cursus “Leren 
dienen in de gaven van de Geest” aanbieden.” We gelo-
ven dat het ons als gemeente zal helpen te ontdekken 
wat de opdracht en belofte betekent die Jezus deed 
en hoe dit in ons dagelijks leven vorm mag krijgen.

Jezus zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij ge-
looft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal gro-
tere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 
En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, 
opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als 
u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Johan-
nes 14:12-14

Ook als je de cursus “Leren leven in de kracht van Je-
zus” niet hebt gevolgd ben je van harte welkom voor 
deze cursus.
Eens in de twee weken is er een cursusavond waarbij 
we elkaar ontmoeten, onderwijs ontvangen, in groep-
jes bespreken en waar mogelijk beoefenen. Bij de data 
is te zien welke onderwerpen er aan de orde komen. 

Tussen de lesavonden door werk je thuis zelfstandig 
in een dagboek, met als onderwerp: “de Heilige Geest 
werkt dóór ons”. Elke dag bestaat uit twee pagina’s 
met een vaste opbouw: een sleutelvers, een stukje on-
derwijs, een getuigenis, een toepassing en een gebed. 

Door middel van een groepsapp houden we onderling 
contact, zodat we elkaar kunnen bemoedigen en op-
bouwen als Lichaam van Christus. 

Meer informatie en opgeven via de website.
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De F.E.G.T-groep
Sinds enige tijd hebben enkele bezitters van een race-
fiets de handen ineen geslagen en samen de ‘F.E.G.T.-
-groep gevormd. F.E.G.T. staat voor: fietsen en geloven 
tegelijk! Het blijkt dat fietsen en het delen van levens- 
en geloofservaringen prima te combineren is. Met 
enige regelmaat willen we een route rijden en wellicht 
komt er een moment dat we zelfs een paar dagen in 
‘afzondering’ gaan om overdags kilometers te maken 
en ’s avonds een goed gesprek te voeren aan de hand 
van een Bijbelgedeelte, film, muziek of boek.
Wie zich wil aansluiten is van harte welkom! Voor 
meer informatie: 

• Cock Kroon  
kw@maranathakerk.net -  06 112 80 241

• Pieter van Leusden 
pieter.van.leusden@maranathakerk.net 

• Martin van de Bunt - hvvm@live.nl 

Gebedsgroep
In handelingen 1 vers 14 staat: Vurig en eensgezind 
wijdden ze zich aan het gebed. Wat maakte nu dat zij 
samen gingen bidden? Ze deelden geloof in Jezus, 
verlangen naar Jezus en ook de kracht om door te 
gaan nadat Hij naar de hemel was gegaan. Zo willen 
we ook als gemeenteleden samen bidden om Gods 
genade, kracht en wijsheid voor onze gemeente.

Elke woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur gebeds-
groep. contactpersoon Kees Verkerk.

Elke eerste vrijdag van de maand 9.00-10.00 uur ge-
bedsgroep. Contactpersoon Marian Goor.

• 
Maandelijks christelijke meditatie in de 
Maranathakerk - Luisteren in stilte
De stilte is de beste plek om dicht bij God te zijn. In 1 
Koningen 19:13 staat heel mooi beschreven hoe God 
dicht bij Elia komt. In de vertaling van Bijbel in Gewo-
ne Taal staat daar:  “Niet in groot lawaai, maar in het 

zachte suizen van de stilte” hoort Elia God. In de Bijbel 
ontmoeten God en mensen elkaar vaak in de stilte. 

Mooi gezegd, maar ik ben druk, denk je wellicht. Druk 
met mijn werk, gezin, zorg voor familie. Deze drukte 
is een realiteit en geeft stress. Ook verlies, of andere 
“levensevents” kunnen veel stress geven.

Het goede nieuws is: Heb je het druk?  Of ervaar je op 
een andere manier stress? Kom dan juist naar deze 
avonden christelijke meditatie. Ze duren een uur.

Dat uur bestaat voor een deel uit het aanleren en be-
oefenen van technieken om de drukte in je hoofd of 
spanning in je lichaam bewust te hanteren, waardoor 
het kan verminderen. Dit kan ook behulpzaam zijn in 
het leven van alledag. 

Voor het andere deel zullen we ons in een ontvanke-
lijke houding richten naar God en Zijn woorden. Dit 
laatste kan op allerlei manieren. Vanuit onze rijke, 
geloofstraditie zullen we verschillende vormen van 
christelijke meditatie beoefenen.

Je kunt je via de website van de Maranathakerk opge-
ven voor de avonden. 
Aarzel je nog? Dan kun je ook “last minute” insteken, 
zonder je op te geven. Ook is het mogelijk een avond of 
een aantal avonden te volgen.

Data: woensdag  22 september, 13 oktober, 24 no-
vember en 15 december 2021, 12 januari, 2 februari  
en 9 maart 2022.
Tijd: 20.00 uur tot ongeveer 21.00 uur ( inloop/koffie 
vanaf 19.45 uur)
Plaats: Maranathakerk
Contact: Jelma van Roest,    jelma@praktijkvanroest.nl

Huiskamergesprekken
Gedurende het seizoen worden per wijk/straat ge-
spreksavonden georganiseerd rondom het jaarthema 
in groepen van 10 á 15 personen o.l.v. de sectieouder-
ling en pastorale medewerkers

Handwerkgroep
Gezellig samen, haken, breien of borduren, voor vrou-
wen vanaf 50 jaar.

Vanaf woensdag 8 september elke woensdagmiddag 
van 14:00-16:00 in de Maranathakerk.

Kosten € 2,- per keer,  hiervan organiseren we één keer 
per jaar een uitje voor iedereen.
Contactpersoon: Dini Hendriksen.
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GGG-groepen
Na een bizarre periode waarin we elkaar niet kon-
den ontmoeten, zoals we gewend waren en zoals we 
graag wilden, zijn er gelukkig inmiddels weer meer 
mogelijkheden gekomen om bij elkaar te komen.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en er is weer 
prachtig nieuw materiaal geschreven voor de GGG 
groepen. Het thema is ‘Ontmoetingen met Jezus’. 

Wie Jezus ontmoet blijft niet wie hij was. Dat heeft 
Petrus ontdekt, de Samaritaanse vrouw bij de bron en 
nog vele anderen die Jezus ontmoet hebben. Jezus 
ziet je in je unieke individualiteit. Hij raakt je tot in het 
diepst van je wezen. Hij roept je op om je leven aan 
hem toe te wijden.

In dit gespreksmateriaal wordt je betrokken bij vijftien 
ontmoetingen met Jezus. In feite is het best wonder-
lijk dat Jezus tijd en aandacht heeft besteed aan één 
op één ontmoetingen. Toch zijn juist daardoor men-
sen in beweging gezet die de wereld veranderden. 
Misschien ben jij ook wel een van hen! We wensen je 
veel plezier met dit gespreksmateriaal voor je Groei-
groep. En vooral: ontmoet elkaar en ontmoet Jezus!

Via deze link lees je nog meer over het nieuwe ma-
teriaal. https://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeente-
groeigroepen/ontmoetingen-met-jezus-2021-2022/

We hopen dat dit jullie enthousiast maakt om ook het 
komende seizoen Jezus en elkaar te gaan ontmoeten.

Lees je dit en wil je meer informatie over Gemeente-
-Groei-Groepen? Of graag deel worden van een groei-
groep? Neem dan even contact op met Caroliene van 
den Berg 0636205472 of ajh.vandenberg@hetnet.nl

Bijbelgesprekskringen 50+
In de maand oktober hopen we als bijbelgespreks-
kring(en) weer op de ‘normale’ wijze bij elkaar te ko-
men. Gelukkig waren er in de achterliggende maan-
den huiskamers, tuinen en veranda’s waar we in kleine 
groepen samen het gesprek zochten maar toch zien 
we wel uit naar de ontmoeting met elkaar in een van 
de zalen van de Maranathakerk. 

Op dinsdagavond 5 oktober (19.45 uur – 21.30 uur) 
en op donderdagmiddag 7 oktober (14.30 uur – 16.00 
uur) starten we als bijbelgesprekskringen 50+. Een 
ieder die de 50 jaar gepasseerd is, mag en kan aan-
schuiven. Zowel de avond- als middagkring wordt ge-
kenmerkt door ontmoeting en bezinning. 

We lezen dit seizoen de brief van de apostel Jakobus 
en maken gebruik van het bijbelstudieboekje ‘Geloven 
en doen’. Voor aanmelding of vragen kunt u mij bellen, 
appen of mailen: kw@maranathakerk.net / 06 112 80 
241.

• Cock Kroon

MAAK KENNIS MET... 
Anky Hendriksen

‘Jezus is voor mij een vriend, mijn vertrouwensper-
soon en mijn voorbeeld!’

Mijn naam is Anky. Ik ben 25 jaar oud, geboren en op-
gegroeid in het mooie Lunteren. Afgelopen 20 augus-
tus ben ik getrouwd met Harmen. Eigenlijk zouden wij 
vorig jaar al trouwen maar in verband met COVID-19 
moesten wij dit helaas uitstellen, gelukkig kon het dit 
jaar wel doorgaan.

Hoe zouden je vrienden jou omschrijven?
Dat vind ik een lastige, dus dat heb ik maar aan mijn 
vriendinnen gevraagd.  Zij vinden mij sociaal, lief, 
meelevend en enthousiast. 
Ik vind het wel erg als er iets met iemand aan de hand 
is, en enthousiast en sociaal ben ik ook wel denk ik. 
Meelevend ben ik ook wel hoop ik.

Wat maakt jou betrokken bij de Maranathakerk? Of 
wat zou je willen veranderen?
Ik geef kindernevendienst en dat vind ik erg leuk! En ik 
ga dit jaar voor de 2e keer mee op zeilkamp. Ik hoop 
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dat ik de kinderen en tieners met mijn enthousiasme 
het naar hun zin kan maken en natuurlijk wat mee 
kan geven. Ik ben opgegroeid in de Maranathakerk 
en volg nu samen met Harm de pre marriage Course.  

Ik voel me echt thuis bij de Maranathakerk, als ik bin-
nen kom ben ik echt in een kerk, dat vind ik echt fijn 
en dat er zo  met iedereen rekening gehouden wordt.  
Ik zou nu niks veranderen aan de Maranathakerk, het 
is prima en vertrouwd, ik ervaarde zelf altijd dat er ge-
noeg is voor de kinderen.

Wie is Jezus voor jou?
Jezus is voor mij een vriend, mijn vertrouwensper-
soon en mijn voorbeeld. Bij Hem kan ik altijd terecht 
als ik ergens mee zit of als ik ergens over wil praten. 
Of het iets verdrietigs is of iets met blijdschap, met 
Jezus kan ik alles delen. Jezus maakte geen onder-
scheid onder mensen. Hij was er voor iedereen. Dat 
vind ik mooi.

Wanner voel jij je dichtbij God?
Wanneer ik op een prachtige stille plek om de wereld 
ben, bijvoorbeeld op een mooi strand, de piste of een 
mooi landschap. Ik kan altijd erg genieten van de stil-
te, de natuur en om te zien hoe prachtig deze wereld 
gemaakt is. Of wanneer ik het zonnetje zie schijnen.

En met zingen, met verschillende liederen voel ik me 
ook dichter bij God.

Je mag zondag een lied opgeven, wat word het?
‘Breng ons samen’ van SELA. Dit lied stond ook in de 
liturgie voor onze trouwdienst en ik vind dit een prach-
tig lied. Iedereen is welkom in de kerk, het maakt niet 
uit hoe je er uit ziet of wat je doet. 

Uiteindelijk geloven we allemaal in de zelfde Vader. En 
helemaal in deze tijd moeten we er voor elkaar zijn en 
tijd voor elkaar vrijmaken.

Van wie kan je veel leren?
Van mijn moeder, over het geloof. Ik kan bij haar al-
tijd terecht en alles vragen en als zei het eventjes niet 
weet, vraagt ze het wel weer aan mijn oma. En van 
mijn christelijke vriendinnen kan ik veel leren. 

We hebben een clubje van 7 jonge vrouwen uit de Ma-
ranathakerk waarmee we geregeld samen komen, we 
zijn allemaal verschillend en ik kan van hun allemaal 
veel leren. Door met hen samen te komen vind ik het 
ook makkelijker om met andere over mijn geloof te 
praten en er opener over te zijn.

• Alice Pater

MEDEDELINGEN
Uitnodiging voor vrijwilligers-inloopdag 18 
september
Zendingsorganisatie TWR zoekt dringend vrijwilligers. 
zowel voor haar kantoor als voor het belevingscen-
trum Missie & Media is de Barneveldse zendingsorga-
nisatie TWR op zoek naar vrijwilligers. 

Te denken valt aan:
- Kantoor: administratief medewerker ter versterking 

van de afdeling Relatiebeheer; medewerkers voor 
het call center; een schoonmaker; een facilitair me-
dewerker.

- Missie & Media: voor het verwelkomen van de be-
zoekers, de uitgave van tickets, voor bemanning van 
de giftshop en de keuken, en voor het interactieve 
gedeelte.

Bezoek voor meer informatie www.twr.nl/inloopdag 
of maak vrijblijvende kennis met TWR en het vrijwil-
ligerswerk dat wij kunnen bieden tijdens de Vrijwilli-
gers-inloopdag van zaterdag 18 september, 10.00 tot 
16.00 uur: in belevingscentrum Missie & Media, Stati-
onsweg 2A, Barneveld (gratis toegang).

Programma Omroep Ede
EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. 
Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live 
en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma’s elke maandagavond: 
18.30 uur: ORGELUUR
19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk 
en christelijk leven in Ede c.a.
20.00 uur: ZINGEND GELOVEN.

Digitale nieuwsbrief
Elke zaterdag verschijnt er een digitale nieuwsbrief, 
hierin kunt u onder andere lezen wie er de komende 
zondag voorgaat, informatie over de collectedoelen, 
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nieuws over activiteiten in de komende periode, ge-
boorte en overlijdensberichten, nieuwsberichten van-
uit de diverse taakgroepen en colleges en wat we ver-
der graag onder de aandacht brengen.
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet in uw mailbox, 
en zou u deze wel willen ontvangen, dan kunt u zich 
aanmelden via de website www.maranathakerk.net/
home/  door helemaal onderaan de pagina uw naam 
en emailadres in te vullen en op inschrijven te klikken.

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 65 nr. 8 
van woensdag 13 oktober kunt u tot en met woens-
dag 6 oktober 22.00 uur inleveren. Gelieve kopij digi-
taal aan te leveren per e-mail. Het e-mailadres is: kerk-
blad@maranathakerk.net. 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden 
alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 13 oktober 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 
20.30 uur. 

OPEN KERK
ELKE DINSDAG- EN VRIJDAGOCHTEND
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

AGENDA
Elke dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur en op 
donderdag van 19.00-20.00 uur Open Kerk

Elke woensdag van 14.00-16.00 Handwerkclub

September
21 september

19.45 uur Vergadering kleine kerkenraad
27 september

19.00 uur Start catechisatie
28 september

 18.30 uur Start kinderclubs
29 september

 19.45 uur Stemmen uit het verleden 
“Johannes Calvijn”

30 september
18.00 uur Meet & Eat (jongeren van 20-30 jaar)

Oktober
1 oktober

09.00 uur Gebedsgroep vrijdagochtend
5 oktober

19.45 uur Bijbelgesprekskring 50+ Avond
5 oktober

19.45 uur Bijbelkring “De Bron”
6 oktober

19.30 uur Doopcatecheseavond
7 oktober

14.30 uur Bijbelgesprekskring 
50+ Middag 

11 oktober
19.00 uur Catechisatie

12 oktober
18.30 uur Kinderclubs

13 oktober
19.30 uur Doopcatecheseavond

14 oktober 
09.45 uur Moderamen
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OPEN KERK
ELKE DINSDAG- EN VRIJDAGOCHTEND
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

HEMELS PERSPECTIEF

Als wij kijken naar de toekomst
vanuit hemels perspectief 
is er hoop, een mooi vooruitzicht
God heeft ons oneindig lief.
 
Hij heeft ons Zijn Zoon gezonden
om ook in de zwartste nacht
kracht en bijstand te verlenen
voor wie het van Hem verwacht.
 
Wees niet bang al zijn er zorgen
want Gods Zoon, Hij zal er zijn
als een Licht in donk’re dagen
als Verlosser van de pijn.
 
‘t Christuskind is ons geboren 
Hij die nieuw vooruitzicht gaf 
eens gekomen in een kribbe
ging de weg voorbij het graf.
 
Hij geeft licht in onze morgen 
trekt ons uit het diepste dal
wil de zorgen van ons nemen
ken jij deze Jezus al? 
 
Jezus toont een nieuwe toekomst 
wijst ons op het Paradijs
wil jou bijstaan heel jouw leven
jou verlichten op je reis.

BIJBELLEESROOSTER
September
wo 15 Spreuken 11:17-31
do 16  Spreuken 12:1-12
vr 17  Spreuken 12:13-28
za 18 Marcus 9:14-29

zo 19  Marcus 9:30-41
ma 20  Marcus 9:42-50
di 21  Psalm 102:1-12
wo 22 Psalm 102:13-29
do 23 Spreuken 13:1-9 Leeflessen
vr 24 Spreuken 13:10-25
za 25 Psalm 62

zo 26 Efeziërs 4:1-16
ma 27 Efeziërs 4:17-24
di 28 Efeziërs 4:25–5:2
wo 29 Efeziërs 5:3-20
do 30 Spreuken 14:1-14

Oktober 
vr 1  Spreuken 14:15-24
za 2 Spreuken 14:25-35

zo 3 Johannes 8:1-11
ma 4 Johannes 8:12-20
di 5 Johannes 8:21-36
wo 6 Johannes 8:37-47
do 7  Johannes 8:48-59
vr 8 Jesaja 28:1-13
za 9 Jesaja 28:14-22

zo 10 Jesaja 28:23-29
ma 11 Jesaja 29:1-8
di 12 Jesaja 29:9-16
wo 13 Jesaja 29:17-24
do 14 Marcus 10:1-12
vr 15  Marcus 10:13-22
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


