
MEDITATIE
God geeft een toekomst

Lezen: Jeremia 32:1-15 

Dr. Wangari Muta Maathai (1 april 1940 - 25 
september 2011) was een Keniaanse milieu- en po-

litiek activiste. Toen Wangari opgroeide in Kenia, was het 
een prachtig, groen land. Maar na jaren weg te zijn geweest en 

weer terug te keren, was ze geschokt toen ze zag hoe het land was 
veranderd. Alle bomen waren gekapt en het land was bleek en droog. 
Vrouwen moesten ver lopen om hout voor hun vuren te krijgen. Door 

erosie was de grond steeds meer weggespoeld.

Wangari besloot bomen te gaan 
planten. In 1977 plantte ze 9 bo-
men in haar achtertuin en kreeg 
enkele van de lokale vrouwen mee 
om ook bomen te planten. Toen ze 
in 2004 de eerste vrouw uit Afrika 
werd die een Nobelprijs voor de 
Vrede ontving, werden er 30 mil-
joen bomen geplant door haar be-
weging, waren er 6.000 kwekerijen 
in Kenia, en was het inkomen van 
80.000 mensen verbeterd en had 
de beweging zich verspreid over 
30 landen in Afrika.

Er is een bekend gezegde dat je 
bomen moet planten alsof je voor 
altijd zult leven. Dit betekent: stop 
nooit met het planten van bomen. 
Je verrijkt je eigen leven en beves-
tigt de hoop op Gods trouw. De ko-
mende generaties zullen de vruch-
ten plukken van jouw visie en hoop 
en God danken voor wat je gedaan 
hebt.

Het verhaal van Wangari Maathai 
helpt ons te begrijpen dat het niet 
genoeg was dat Jeremia de men-
sen alleen vertelde over Gods be-
loften. Hij moest zelf iets doen dat 
zijn toehoorders liet zien dat hij in 
de beloften van God geloofde.

Dit was echter niet gemakkelijk 
voor Jeremia. God zei tegen Je-
remia dat hij een stuk land moest 
kopen, op een moment dat het ei-
genlijk tijd was om land te verko-
pen. Het was een donkere tijd in de 
geschiedenis van Israël. Het was 
het jaar 587 v.Chr., het tiende rege-
ringsjaar van koning Sedekia. Dit 
is hetzelfde jaar dat de stad Jeru-
zalem door koning Nebukadnezar 
van Babylon zou worden ingeno-
men. Het normale leven in de stad 
was onmogelijk, met de donkere 
wolk van de op handen zijnde over-
name van de stad. Jeremia staat 
onder huisarrest omdat hij wordt 
verdacht van ontrouw. Hij voor-
spelde de nederlaag van Jeruza-
lem en de verovering van Sedekia. 
Koning Sedekia wil van Jeremia 
weten waarom hij zo ontrouw is 
door te voorspellen dat Jeruzalem 
zal worden veroverd en Sedekia zal 
worden weggevoerd naar Babylon.

Jeremia antwoordt hem door te 
vertellen over zijn neef Chanamel 
die hem zou bezoeken. De Heer 
openbaarde hem dat zijn neef Cha-
namel naar hem toe zou komen 
met het verzoek om zijn stuk land 
in Anatot te kopen. Volgens de Mo-
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zaïsche wet was de naaste mannelijke bloedverwant 
verplicht om als “losser” op te treden wanneer een Is-
raëliet zijn land verloor door verarming. Het was blijk-
baar gebruikelijk geworden dat de verarmde landeige-
naar zijn land rechtstreeks aan het familielid te koop 
aanbood voordat een vreemdeling het overnam.

Deze aankoop lijkt geen doel te hebben, niemand zal 
ervan kunnen genieten, omdat Jeremia in gevangen-
schap is en de Chaldeeën alles vernietigen. In feite 
was het dorp Anatot al bezet door de Chaldeeën. Dus 
land kopen lijkt dwaasheid. Maar toen Chanamel arri-
veerde, zoals de Heer tegen Jeremia had gezegd, wist 
Jeremia dat de aankoop van grond Gods bevel aan 
hem was. Hij stelde daarom het contract op de gebrui-
kelijke manier op en woog het geldbedrag. Hij over-
handigde het correct opgestelde verkoopcontract aan 
zijn vriend en helper Baruk.

Het feit dat zelfs op zo’n laat tijdstip in de geschie-
denis van Jeruzalem zo’n wettelijk contract wordt 
gesloten - terwijl men zou beweren dat dergelijke 
contracten niet veel zin hebben als het land wordt ge-
confronteerd met een militaire nederlaag - is de ga-
rantie dat de ballingschap niet voor eeuwig zou duren. 
Het was een grote geruststelling voor de mensen die 
zo totaal ontworteld waren door de ballingschap. Ze 
zullen het beloofde land weer kunnen bezitten.

Zo veranderde Jeremia’s geloof in actie. Geloof zon-
der werken is dood. Jeremia toont zijn geloof door zijn 
werken. Ook toont hij zijn geloof door de gedegen ma-
nier waarop hij de transactie uitvoert. De boodschap 
is dat wat noodzakelijkerwijs moet gebeuren niet te 
stoppen is. Dit is echter niet het einde van Gods pad 
met Zijn volk. Het is eerder het begin van een nieuwe 
weg: het leven zal opnieuw beginnen, land, huizen en 

wijngaarden zullen opnieuw worden gekocht en ver-
kocht in Juda.

De Heer komt hiermee te zeggen dat voor deze zwaar 
getroffen mensen betere tijden zullen komen, waarin 
het normale leven zich zal hervatten. Daarom is het zo 
belangrijk dat de aankoopprijs de normale reguliere 
prijs is. Ook is het belangrijk dat de handeling voldoet 
aan alle wettelijke eisen en dat het bewijs in een aar-
den pot wordt bewaard zodat het niet verloren gaat.
De toekomst is in Gods handen en Hij belooft redding 
en zegen aan Zijn volk. Geloof in God brengt daarom 
hoop voor de mens. Jeremia’s daad spreekt duidelij-
ker dan woorden: God heeft een toekomst voor Juda. 
Dus God heeft ook een toekomst voor jou.

Dit is geloof: doorgaan met het gewone leven, on-
danks de omstandigheden die men naar zijn hand wil 
zetten, in het vertrouwen dat God zijn goede werk in 
jouw leven tot het einde zal volbrengen.

Jeremia’s acties illustreren het belang van symboli-
sche actie in tijden van nood. Die hoop zie je bij men-
sen die letterlijk en figuurlijk bomen planten tot hun 
dood. Je ziet het in het gezin dat het leven voortzet na 
de dood van een dierbare, in de boer die weer opstaat 
nadat er een ziekte uitbreekt onder zijn dieren, in het 
slachtoffer van een scheiding die nog tijd vindt om an-
deren in nood te helpen.

Geloof vereist dat we vaak ons eigen lichaam en leven 
in gevaar brengen. Het vereist echt geld, echte actie, 
echte gehoorzaamheid en een levende kijk op God.

Doe wat de Heer in je hart legt. Plant een boom van-
daag.

• Jacques Steenkamp

BEZORGING BLOEMENGROET
17 oktober:
 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers
24 oktober
 Stieneke Mepelder Mw. Mulder
31 oktober
 Nellie Scherrenburg Mw. Van de Top
7 november
 Dineke van Veldhuizen Francis Wolfs
14 november
 Ria Brinkman  Piet de Groot
21 november
 Teuni v/d Hoef   Nellie Scherrenburg

BIJ DE EREDIENSTEN
Zangdienst 7 november met Moorvalley 
Vocal Band 
Op 7 november organiseren wij weer een zangdienst 
in de Maranathakerk. 

In de avonddienst die start om 19.00 uur zal Cock 
Kroon voorgaan. De Moorvalley Vocal Band zal een 
aantal liederen voor en met ons zingen. 

De Moorvalley Vocal Band bestaat uit 4 mannen wel-
ke meerstemmig prachtige liederen zingen. Wij nodi-
gen u en jou van harte uit!
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EREDIENSTEN
Zondag 17 oktober 
09:30 uur ds J. Steenkamp
19:00 uur ds J. Steenkamp
 Collecten
 1. Kerk in Actie Kameroen
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 24 oktober
09:30 uur dhr. J. Kroon
19:00 uur Sing-Inn in de Maranathakerk
 Collecten
 1. Diaconie
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 31 oktober
09:30 uur ds J. Steenkamp
19:00 uur ds J. Steenkamp
 Collecten
 1. Stichting de Vluchtheuvel
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Woensdag 3 november Dankdag
14:30 uur ds. Caroline Oosterveen
  Gez. Kinderdankdag in MK
19:30 uur ds. J. Steenkamp
  Gez. Dankdagdienst in GK
 Collecten
 1. Rotondehuis Lunteren
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 7 november 
09:30 uur ds. Alex Brinkman, Enschede
  Voorbereiding Heilig Avondmaal
19:00 uur dhr. J. Kroon
  Zangdienst
 Collectrn
 1. Vrienden van de Hoop
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 14 november 
09:30 uur ds. J. Steenkamp
  Viering Heilig Avondmaal
19:00 uur ds. J. Steenkamp
  Voortzetting en Dankzegging
 Heilig Avondmaal
 Collecten
 1. Kerstattenties ouderen
 2. Kerkrentmeesters 

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 17 oktober 2021 – Kerk in Actie 
Kameroen

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de 
Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Ka-
meroen, dat onze gemeente op dit moment steunt via 
Kerk in Actie. Deze kerk ondersteunt haar gemeente-
leden met duurzame landbouw en theologisch onder-
wijs. De hulp die boerin Madeleine van de kerk ont-
ving, bracht een grote verandering in haar leven. Ze 
heeft dit jaar voor het eerst genoeg geld verdiend om 
haar vijf kinderen te kunnen voeden. Ze vertelt: “Niet 
alleen de maïsoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar ook 
twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand gele-
den voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus 
al vijf.”
Ook heeft Madeleine met hulp van de kerk samen met 
een aantal andere vrouwen uit haar dorp een spaar-
groep opgericht. “Tijdens de landbouw-training van de 
kerk heb ik geleerd hoe ik mijn oogst kan bewaren. We 
hebben nu twintig zakken maïs in een schuur liggen. 
Die verkopen we pas als de prijs omhoog gaat.”

Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. 
“De preek maakt me sterk en geeft me moed om weer 
door te gaan. Maar zingen vind ik het allerfijnste. Lie-
deren maken me altijd vrolijk.”. Dankzij uw bijdrage 
kunnen meer arme boerinnen, zoals Madeleine, on-
dersteund worden.

Zondag 24 oktober 2021 – Diaconie 
Maranathakerk
Door de Diaconie wordt de dienst van de gemeente 
aan de naaste zichtbaar. De diaconie wil omzien naar 
de mensen om haar heen. Zowel in de directe om-
geving als verder weg. De Diaconie verleent hulp in 
financiële, maatschappelijke en gezinsmoeilijkheden 
binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. 

Denkt u aan een extra gift als er zich ergens in de we-
reld een ramp heeft voltrokken. Zo werd bijvoorbeeld 
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de bevolking van Haïti op 14 augustus jl. getroffen 
door een zware aardbeving. De Diaconie heeft na-
mens de gemeente € 1.500,00 overgemaakt aan Kerk 
in Actie t.b.v. het bieden van noodhulp in de getroffen 
gebieden. 

Maar de Diaconie wil er ook zijn als er iemand uit ons 
eigen dorp hulp nodig heeft.

Zondag 31 oktober 2021 – Stichting De 
Vluchtheuvel
Stichting de Vluchtheuvel is een diaconale samenwer-
king tussen de vier Lunterse kerken. De Vluchtheuvel 
wil de dialoog tussen mensen versterken. Bijvoor-

beeld door een wekelijkse ouderen inloop in de Mul-
dersschuur, jongeren activiteiten in de Honskamp en 
diverse inloop activiteiten door het jaar heen.
Daarnaast werft de Vluchtheuvel gastgezinnen voor 
kinderen en/of jongeren die een (tijdelijk) nieuw thuis 
zoeken. De Vluchtheuvel probeert het omzien naar el-
kaar mogelijk te maken. Ontmoetingen met een ander 
zijn essentieel voor iedereen.

Woensdag 3 november 2021, dankdag – 
Rotondehuis Lunteren

Het Rotondehuis in Lunteren werkt vanuit het principe 
van de leefgemeenschap, waarbij een gezin de basis 
vormt van die gemeenschap. Binnen dit gezin, be-
staande uit het beheerderpaar en hun twee jongens, 
worden de gastbewoners geholpen om te komen tot 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarnaast wordt 
ondersteuning geboden in het hulpverleningstraject 
dat ze doorlopen. Zij worden hierbij ondersteund door 
vrijwilligers. Uitgangspunt bij dit alles is dat de gas-
ten, warmte, structuur, rust en veiligheid ervaren.  Het 
is een interkerkelijke organisatie, die zich laat leiden 
door het Woord van God.
De drijfveer is de liefde die God heeft voor mensen, 
en waarvan Hij ons vraagt die door te geven. De zorg 
die wordt geboden door de mensen van het Rotonde-
huis is bedoeld als aanvulling op de daadwerkelijke 
behandeling van de psychische problematiek die door 
professionals gegeven wordt. In dit hele traject is er 
de overtuiging dat de helende kracht van God een be-
langrijke rol speelt in het herstel.
Niet iedereen is in staat om jongeren op te vangen, 
maar misschien draagt u jongeren wel een warm hart 
toe. De Diaconie beveelt daarom deze collecte van 
harte bij u aan. Niet alle kosten die gemaakt worden 
kunnen worden vergoed door de bijdragen van de jon-
geren.

Zondag 7 november – De Hoop
De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. 
Mensen die niet meer weten hoe ze verder moeten, 
door verslaving of psychische problemen, krijgen bij 
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De Hoop uitzicht op een nieuw bestaan. Voor veel van 
hun werkzaamheden zijn ze afhankelijk van giften, 
zoals voor de Christelijke onderdelen van het werk. 
Dankzij uw betrokkenheid kan De Hoop zich blijven 
inzetten voor mensen die dit hard nodig hebben. 
Dank u wel! Meer weten? Kijk op vriendenvandehoop.
nl. 

Zondag 14 november – Kerstattentie voor 
ouderen en zieken

Jaarlijks tonen wij onze betrokkenheid naar de oude-
ren en zieken binnen onze gemeente. Gemeenteleden 
bezoeken gemeenteleden en brengen een kerstat-
tentie namens onze kerk. Dit gebaar wordt door ve-
len hoog gewaardeerd. Dit jaar hebben wij voor een 
nieuw geschenk gekozen. Wij zijn nieuwsgierig naar 
de reacties!

In december volgt de oproep om u aan te melden voor 
het wegbrengen van de kerstattenties.

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Mevr. Greet van Veldhuisen – van Voorst (Molenpark-
weg Oost 13, 6741 ZS) was tijdelijk in het ziekenhuis 
voor een poging om de klachten te ‘verminderen’. De 
dagen waarin het, naar de moeilijke omstandigheden, 
redelijk gaat worden door Greet en Willem als kost-
baar ervaren. 

Dhr. Wim Klomp (Park Den Eng 22, 6741 ZP) melde 
dat de prostaatoperatie voorspoedig was verlopen. 
Na de ingreep mocht hij al weer snel naar huis om 
te herstellen. Er is geduld en moed nodig om met de 
impact van deze ingreep de levensweg te vervolgen. 

Mevr. J. Elbertsen – Schut (Van den Berglaan 30, ka-
mer 122, 3781 GH Voorthuizen) woont al weer enige 
tijd in Nieuw Avondrust. De verhuizing daar naar toe 
was noodzakelijk in verband met haar kwetsbare ge-
zondheid. Een kaart ter bemoediging zal haar zeker 
goed doen!

Mev. A. van den  Brandhof van der Weiden ( Peteweg 
9, 6718 TG , Ede) heeft te maken met een niet goed 
werkende hartklep. Dankbaar is ze dat de mogelijk-
heid bestaat om een nieuwe hartklep te plaatsen. Ze 
is in afwachting van een oproep. Een spannende tijd 
voor haar en haar familie. We brengen haar bij de Heer 
op wie ze haar vertrouwen heeft gesteld..

Geboortebericht
Op 16 augustus jongstleden zijn Femke en Henk van 
Huigenbos de trotse ouders geworden van dochter 
Jet. Jet is het eerste kindje van Henk en Femke. Op 
het kaartje verwoorden zij hun blijdschap en dank-
baarheid met de volgende woorden:

Uit liefde geboren,
danken wij God
dat jij lieve Jet
voortaan bij ons mag horen!

Wat fijn dat zij zo samen met Jet een gezin mogen 
vormen. Wij feliciteren hen van harte met de geboor-
te van Jet en we bidden hen Gods zegen toe bij haar 
opvoeding!

40 jaar getrouwd
Donderdag 9 september was een bijzondere dag voor 
Gijs en Aly Hol (Postweg 21) Op die dag stonden ze 
stil bij hun 40 jarig huwelijk. Zij kregen samen 3 kinde-
ren, 2 zonen en een dochter en ook kregen ze 4 prach-
tige kleinkinderen waar ze erg van genieten. Helaas is 
hun jongste zoon op 18 jarige leeftijd overleden.

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Johannes Calvijn (1509–1564)

‘God geeft ons Zijn genade en de heilige Geest 
werkt in ons de goede wil en de goede werken. 
Maar toch worden wij geroepen om God te ge-

hoorzamen en te dienen. Niet omdat God een ge-
deelte voor Zijn rekening neemt en wij het andere 

gedeelte zelf moeten doen. Alle goeds wat wij 
doen komt door de heilige Geest, maar toch doen 
wij het. Alleen: het komt niet uit onszelf vandaan. 

Het is genade!’

 (Uit: De Institutie van Calvijn).       
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Ze woonden 37 jaar op een boerderij in Ederveen en 
nu sinds 3 jaar in Lunteren. Ze ervaren dit jubileum als 
een God’s geschenk en voelen zich gezegend voor het 
beleven van deze bijzondere huwelijksdag. Het feest 
heeft plaats gevonden op 11 september! 

Wij wensen ze als Maranathakerk nog mooie geze-
gende jaren toe in verbondenheid met onze Hemelse 
Vader.  

40-jarig huwelijksjubileum
Op 18 september jl. waren Wout en Dineke van Veld-
huizen 40 jaar getrouwd. Zij wonen aan de Veenweg 
nr. 12.

Wout is een echte Lunteraan en Dineke is afkomstig 
uit Drenthe maar wel al het grootste deel van haar le-
ven woonachtig in Lunteren. Met hun 2 kinderen en 4 
kleinkinderen hebben ze dit jubileum gevierd met een 
weekendje weg. Met de overige familieleden hebben 
ze het feestelijk gevierd in de Muldersschuur in het 
weekend daarna.

Ze zijn getrouwd in de Oude Kerk in Lunteren, waar 
ze ook belijdenis hebben gedaan en in de tijd van het 
ontstaan van de PKN hebben ze de overstap gemaakt 
naar de Maranathakerk. Wout heeft voor defensie 
gewerkt als monteur van o.a. tanks en geniet tegen-
woordig van zijn vrije tijd rondom hun mooi gelegen 
woning aan de Veenweg. En wie in Lunteren kent Di-
neke niet als het gezicht van boekhandel van Silfhout, 
later Voster. 

Als Maranathagemeente feliciteren we jullie van harte 
met dit jubileum en wensen jullie nog vele jaren sa-
men onder Gods beschermende hand.

50 jaar getrouwd
Het is al bijna weer twee maanden geleden, maar op 
26 augustus jl. waren Cor en Mieneke de Bruin (Bis-
schopweg 24, 6741 XA) 50 jaar getrouwd. Een bijzon-
dere mijlpaal die ze ook als een kostbaar geschenk 
hebben ervaren. 

Nadat de vonk tussen hen in Voorthuizen ruim 50 jaar 
geleden oversloeg is deze vonk uitgegroeid tot een 
vlam van liefde die tot op de dag van vandaag brandt. 
Nadat ze elkaar liefde en trouw hadden beloofd woon-
den ze eerst in Garderen. Na enige tijd in Ede te heb-
ben gewoond streken ze bijna 40 jaar geleden neer 
in Lunteren. Vanaf dat moment zijn ze ook lid van de 
Maranathakerk. Persoonlijk en samen ervaren ze dat 
ook de vlam van het geloof brandende moet worden 
gehouden (Lukas 24:32). De onderlinge ontmoeting 

en de samenkomst op zondag (fysiek of online) wor-
den door Cor en Mieneke beleefd als belangrijke mo-
menten waardoor het geloofsvertrouwen gewekt en 
gevoed wordt. We wensen hen voor de tijd die komt 
de nabijheid van onze goede God toe die in Christus 
ons genadig en barmhartig tegemoet komt. 

50 jarig huwelijksjubileum
23 september mochten Bertus en Nel Borren van het 
Kuipershoekje herdenken dat ze 50 jaar getrouwd wa-
ren. Samen mochten ze daar met hun kinderen en kin-
deren bij stil staan in een heerlijk weekend. Hoe mooi 
is het dat ze al hun geliefden ver en dichtbij zo dicht bij 
zich mochten hebben. 

De trouwtekst uit Jesaja “Ik heb je in mijn handpalm 
gegrift” is altijd met hun meegegaan. Hoe toepasse-
lijk is het dat beide veel met hun handen gewerkt heb-
ben op de samen gerunde boerderij aan de Klomper-
weg. We willen ze als Maranathakerk nog een mooie 
tijd wensen en Gods aanwezigheid in hun huwelijk en 
gezin.

50 jaar getrouwd.
Donderdag 7 oktober was het een bijzonder heuge-
lijke dag voor Andries en Corrie van den Top (Julia-
nastraat 39, te Lunteren). Op die dag stonden ze stil 
bij hun 50 jarig huwelijk.  Dit mochten ze samen met 
kinderen en kleinkinderen vieren. We willen jullie van 
harte feliciteren met dit gouden huwelijk!

Andries en Corrie zijn de grondleggers geweest van 
Van den Top Transporten. Jaren hebben ze op De 
Stroet gewoond. Naast alle drukke werkzaamheden 
waren ze ook in de kerk zeer actief. 

Beiden leven trouw naar Gods Woord en hebben grote 
liefde voor de eredienst. Andries heeft vele functies 
in onze kerk gehad en leidt nu al jaren bijbelgespreks-
kring De Bron. Nu ze beiden de 70 zijn gepasseerd 
vinden ze het tijd om wat rustiger aan te doen. Als 
gemeente zijn wij erg dankbaar voor wat we in hen 
(hebben) ontvangen. Bijzonder hoe jullie vele uren in 
vrijwilligerswerk voor de kerk  hebben gestopt en het 
omzien naar de medemens. 

Jullie liefde voor Gods Woord en voor Jezus is groot. 
Daarom wensen we jullie de zegenbede uit Numeri 
6 toe: Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen 
schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat 
toewenden en u vrede geven. 

Wij wensen jullie namens de Maranathakerk nog vele 
6



is er (nog) geen afscheidsdienst gehouden. De familie 
zal wellicht in een later stadium voor een passende 
herinneringsdienst zorgen. Wij condoleren Everdien 
en haar gezin van harte met dit ingrijpende verlies 
en wensen hen Gods kracht en nabijheid toe op deze 
ruwe weg. Correspondentieadres: familie Bast, Oude 
Arnhemseweg 5, 6741 EE, Lunteren.

• Cock Kroon

In Memoriam – Willempje van Polen - van 
Dusschoten
Kort na middernacht overleed op maandag 4 oktober 
jl. Willempje van Polen - van Dusschoten op de hoge 
leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 18 juni 2021 weduwe 
van Henk van Polen. In de dagen voor haar overlijden 
werden haar lichaamskrachten zienderogen minder 
en werd haar verlangen om heen te gaan sterker. 

Enkele jaren geleden bleek dat Wil leed aan demen-
tie en naarmate het ziekteproces zich doorzette was 
er ook meer zorg nodig. Haar man, kinderen en bu-
ren stonden dag en nacht voor haar klaar. Maar om 
de zorg toch enigszins te spreiden ging zij een aantal 
dagen per week naar de dagopvang in Ederveen. Hoe-
wel ze daar ook veel liefdevolle aandacht ontving was 
ze het liefste thuis in haar vertrouwde woning aan de 
Schaepmanstraat nr. 74. Daar woonde ze vele jaren 
met haar man Henk en zag ze haar dochters Janke en 
Willy opgroeien en zelfstandig worden. 

In tegenstelling tot haar man vond Wil het niet altijd 
makkelijk om haar gevoelens onder woorden te spre-
ken; door de ander(en) te dienen door middel van lief-
devolle en attente daden bracht ze haar liefde en be-
trokkenheid ‘woordeloos’ onder woorden. Menigeen 
heeft haar in het verleden in het Westhoffhuis en de 
Honskamp ontmoet waar zij vele uren besteedde aan 
vrijwilligerswerk. 

In de afscheidsdienst op zaterdag 9 oktober jl. in cre-
matorium Slingerbos te Ede las daarom dochter Willy 
het bekende hoofdstuk over de liefde voor: 1 Korinthe 
13. Dit hoofdstuk overstijgt elke vorm van goedkope 
en sentimentele (of vrome) romantiek maar laat ons 
ten diepste zien dat de Gods liefde nooit ophoudt! 
Als teken van Zijn verstrekkende liefde stond er ooit 
een kruis op een heuvel buiten Jeruzalem; juist aan 
de voet van dat ruwhouten kruis ontdekken we hoe 
groot de liefde is die de Vader ons gegeven heeft (1 
Joh. 3:1). 

Na ons samenzijn in de zaal gaven we het lichaam van 
Willempje van Polen – van Dusschoten uit handen. Dit 
deden we nadat we in kleine kring het geloof hadden 

goede jaren toe met Gods zegen op de weg die jullie 
samen én met allen die jullie lief zijn mogen gaan.

60-jarig huwelijksjubileum
Op maandag 20 september mochten Chris en Adrie 
ten Ham gedenken dat zij 60 jaar geleden in het hu-
welijk zijn getreden. Het feestje dat gepland stond kon 
helaas niet doorgaan vanwege gezondheidsproble-
men van hun schoonzoon. Heel fijn was het dat een 
etentje thuis met de dochters en schoonzonen wel 
door kon gaan.

Dankbaar zijn zij dat ze al zo lang samen mogen zijn. 
Zij weten zich rijk gezegend met hun twee dochters, 
schoonzonen, drie kleinkinderen en vijf achterklein-
kinderen. We feliciteren dit bruidspaar van harte met 
dit huwelijksjubileum en bidden hen Gods zegen en 
nabijheid toe in alles!

In Memoriam – Evert Bast
In Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede overleed de heer 
Evert Bast (Postweg 47) op vrijdag 10 september jl. in 
de leeftijd van 79 jaar. Kort daarvoor was hij daar op-
genomen in verband met zijn kwetsbare gezondheid. 
Maar dat zijn levenseinde zo dichtbij was had niemand 
kunnen bedenken. De schok was dan ook groot toen 
zijn vrouw Everdien, zoon Marco en schoondochter 
Helga, te horen kregen dat Evert was overleden. Ook 
voor de kleinkinderen Noa en Eddy was het onwerke-
lijk om te horen dat hun lieve en altijd belangstellende 
opa gestorven was. 

Het leven van Evert werd gekenmerkt door hard wer-
ken, maar dit zorgde er niet voor dat hij voor niets 
of niemand tijd had. Integendeel! Menigeen wist de 
weg naar hem te vinden, want Evert had voor velen 
een luisterend oor en een welgemeend advies. Naast 
vreugdevol genieten van veel goeds wist Evert ook 
van donkere en diepe dalen. Het diepste dal waar hij 
samen met zijn vrouw en gezin doorheen moest was 
het verongelukken van zoon Eddy  op 21 december 
1990. Hoewel de jaren verstreken bleef dit verlies al-
tijd een gevoelig thema in zijn leven. 

Toch bleef Evert geloven, hopen en liefhebben! Daar-
om klonken er op de dag van zijn begrafenis, op don-
derdag 23 september jl., ook Bijbelwoorden aan de 
rand van het geopende graf. Daar hoorden we vanuit 
het Evangelie de Goede Herder zeggen: ‘Ik ben de Op-
standing en het leven, wie in Mij gelooft zal leven ook 
al is hij gestorven’ (Joh. 11). Aangezien er de nodige 
vragen waren met betrekking tot de zorg op het mo-
ment van het overlijden van Evert en daarbij ook het 
verblijf van Everdien in het ziekenhuis te Amersfoort 
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beleden en samen het Onze Vader hadden gebeden. 
Wij condoleren Janke en Richard, Willy en Peter, de 
kleinkinderen Erwin en  Nathalie, achterkleindochter 
Evy van harte met het overlijden van hun onvergete-
lijke moeder, zorgzame oma en oma oma en wensen 
hen de troost en kracht van het Evangelie van Jezus 
Christus toe. Correspondentieadres: fam. Kruithof, 
Vaarkamper Engweg 75, 6741 XV, Lunteren.

• Cock Kroon

UIT DE KERKENRAAD
Teruggeven van het ambt van ouderling 
door Caroliene van den Berg
In de laatste GK vergadering in September 2021 heeft 
Caroliene van den Berg haar ambt van ouderling V&T 
aan onze Hemelse Vader teruggegeven.

Ondanks dat Caroliene zich geroepen weet tot ambt in 
onze gemeente, heeft zij aangegeven dat het voor nu 
niet lukt om te geven wat ze graag zou willen geven. En 
heeft ze dit besluit met pijn in haar hart moeten nemen.  

Haar gebed is Efeze 3: 14-20 "Daarom buig ik mijn 
knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeen-
schap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit 
Zijn rijke luister ons innerlijke wezen kracht en sterk-
te schenken door Zijn Geest, zodat door ons geloof 
Christus kan gaan wonen in ons hart, en wij geworteld 
en gegrondvest blijven in de liefde. Dan zullen we met 
alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en 
de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus 
kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat we zullen 
volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem, die 
door de kracht, die in ons werkt bij machte is onein-
dig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan 
Hem komt de eer toe, in de Kerk en in Christus Jezus, 
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen!".  

Voorlopig zal Caroliene zich nog blijven inzetten voor 
V&T. 

Als Kerkenraad respecteren we Caroliene haar keuze 
met pijn in ons hart. We danken haar voor haar inzet 
voor elke keer weer een prachtig opbouwend pro-
gramma in de wintermaanden, en ook haar creatieve 
ideeën in de afgelopen coronatijd. We danken onze 
Heer voor wie Caroliene voor ons is als geliefde zuster 
en hoe zij haar kleur in de gemeente zichtbaar maakt.

Binnenkort zullen we als kerkenraad een gebed uur or-
ganiseren om de open functies binnen onze gemeen-
te biddend met elkaar, aan Zijn voeten neer te leggen. 
Om zo de juiste man of vrouw die God heeft voorbe-

reid te benaderen. U bent van harte uitgenodigd om 
aanwezig te zijn en mee te bidden. 
In Christus verbonden

• Vera Hogewoning, voorzitter Kerkenraad

Afscheid Miriam Hollemans
Langs deze weg moeten we u helaas meedelen dat 
onze wijkouderling van wijk 1 in goed overleg heeft 
besloten om haar taak in de gemeente per 1 oktober 
neer te leggen.

Zoals u misschien weet is Miriam huisarts in een 
drukke praktijk in Wekerom en ze merkte steeds meer 
dat haar werk eigenlijk niet te combineren was met 
haar taak als wijkouderling. De last op haar schouders 
werd veel te zwaar en ze voelde ook lichamelijk dat 
het zo niet langer kon. Daarom heeft ze besloten om 
te stoppen als ouderling , hoewel haar dat zeer aan 
het hart gaat.

We verliezen in Miriam een bewogen en liefdevolle 
collega die in de afgelopen 2 jaar veel betekend heeft 
voor de geestelijke ontwikkeling en beleving, voor ons 
in het ouderlingenberaad maar ook voor ons als Ma-
ranathagemeente.

We wensen Miriam, samen met haar gezin Gods on-
misbare zegen toe bij haar werk als huisarts en als 
steunpilaar in het gezin. Gelukkig zullen we de familie 
Hollemans ongetwijfeld wekelijks tegenkomen bij de 
zondagse diensten. Miriam, het ga je goed!

• Bert Hazeleger

Notulen van de Grote Kerkenraad 29 juni 
2021
Opening
We lezen en luisteren naar Opwekking 855.

Bevestigingsdienst
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en her-
bevestiging van enkele zittende kerkenraadsleden 
staat gepland op zondag 11 juli 2021.

Protocollen Jeugd 
Naar aanleiding van een  actueel voorval m.b.t. mis-
bruik in een andere gemeente in Nederland, worden 
onze protocollen opnieuw bekeken en waar nodig 
aangepast.

Kinderkamp
Het kamp was geslaagd, 26 kinderen namen deel. Ie-
dereen was erg gemotiveerd. Dank aan een ieder die 
hieraan heeft bijgedragen. 
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Collectes
Ondanks Corona zijn we tevreden over de opbreng-
sten van de collectes. We zijn hier heel dankbaar voor.

Sluiting
Ds. Steenkamp sluit de vergadering met gebed.

Notulen van de Grote Kerkenraad 7 
september 2021
Opening
We bespreken het jaarthema van de PKN (Van U is 
de toekomst) m.b.t. Genade. We zingen in de kerkzaal 
samen het ‘Onze Vader’.

Beleidsplan
In de komende periode moet er een nieuw Beleids-
plan worden gemaakt. Onze ouderling Beleid (Gijsbert 
Duijzer) gaat hiervoor input ophalen bij de gemeente 
en bij de verschillende Taakgroepen. Nadere informa-
tie hierover volgt.

Vanuit het Moderamen
De vergaderplanning 2022 wordt vastgesteld.
Op 14 oktober a.s. wordt er een avond voor nieuw-in-
gekomenen georganiseerd.

Startzondag
Op 26 september 2021 is het Startzondag.  We zijn af-
hankelijk van de dan geldende maatregelen; het is de 
inzet om de dienst feestelijk in te richten en iedereen 
weer welkom te kunnen heten.

Terugblik Openluchtdiensten
We hebben twee openluchtdiensten kunnen houden; 
helaas hebben we de derde vanwege weersomstan-
digheden moeten verplaatsen naar de avonddienst 
(in de kerk).De opkomst was goed; we ontvingen veel 
positieve reacties. We kijken terug op mooie diensten.

Vacatures
Binnen het CvK is er nog een vacature. Het gaat hierbij 
om de hoofdtaak ‘Actie Kerkbalans’; een belangrijke 
taak. We hopen tijdig opvolging hiervoor te vinden. 
Het Beamerteam is ook dringend op zoek naar ver-
sterking voor het maken van de presentaties.
Bidt u met ons mee voor invulling van deze vacatures?

Evaluatie ‘Tuingesprekken’
In de afgelopen maanden hebben we meerdere tuinge-
sprekken mogen voeren; we kijken terug op mooie ont-
moetingen en waardevolle gesprekken. Heel mooi om 
zo samen in gesprek te zijn over ons leven in ‘Zijn tuin’. 
We gaan nu overstappen naar ‘haardgesprekken’; de 
ouderlingen verzorgen weer de uitnodigingen hiervoor.

Koppeling ouderlingen/diakenen
We willen werken aan een actiever contact tussen 
ouderlingen en diakenen om de gemeente geestelijk 
en praktisch nog beter te kunnen ondersteunen. Elke 
diaken wordt gekoppeld aan één of meer ouderlingen.

Kerstattenties
De diaconie is alweer bezig met de voorbereidingen 
voor de Kerstattenties. Ook dit jaar wordt de leeftijds-
grens vastgesteld op gemeenteleden vanaf 70 jaar.

Retraite
Op 1 en 2 oktober staat de jaarlijkse retraite van de 
kerkenraad gepland. Op de vrijdagavond willen we 
starten met het gezamenlijk vieren van het Avond-
maal, als voorbereiding op de zaterdag. We hopen 
weer een mooie dag van bezinning en onderlinge ont-
moeting te mogen hebben. 

• Henny Neutel -Scriba

Retraite kerkenraad Maranathakerk . 
Het eerste weekend van oktober staat voor de deur en 
dat betekent dat onze jaarlijkse retraite dag / avond 
eraan komt. We zien ernaar uit om elkaar in een an-
dere vorm te ontmoeten i.p.v. in één van de kerkza-
len voor een vergadering. De start is in  de Mulder-
schuur waar we met elkaar het avondmaal vieren. 
Tijdens deze maaltijd nemen we afscheid van  Mirjam 
Hollemans. Dat doen we met dankbaarheid voor wie 
ze is voor onze gemeente! En ook zeker zal blijven!  

Een mooie opstart voor de zaterdag waar we om 10.00 
verwacht worden bij de ouders van Gijsbert Duijzer in 
Odijk bij Hoeve de Beug.  Een prachtige locatie waar 
we ons zeer welkom voelen. 

Jacques heeft ons een thuisopdracht gegeven. 
Dus het Bijbelgedeelte 1 Kor. 12  over de gaven 
van de Geest heeft onze aandacht. We starten met 
het zingen van een aantal liederen. Daarna wordt 
ons gevraagd in stilte naar buiten te gaan om al je 
zintuigen te gebruiken en te luisteren waar je de 
Heer hoort/ ziet / voelt/ proeft of ruikt! Het zon-
netje schijnt ( dank U Heer)  en de ruimte om ons 
heen is prachtig. God is zo zichtbaar om ons heen!  

Wanneer we weer binnen zijn gaan we van het luiste-
ren aan de buitenkant naar het luisteren aan de bin-
nenkant.In tweetallen trekken we ons terug en is het 
de bedoeling dat je voor de ander luistert naar de stille 
stem van de Heer. Wat mag je aan de ander doorge-
ven?  Bijzonder en kostbaar moment! Het raakte me 
diep van binnen hoe woorden die je mag geven  of 
ontvangt zo raak kunnen zijn! Hierna is het Bijbelge-
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deelte aan de beurt om ons in te verdiepen. Opnieuw 
in tweetallen en we kijken in welke gave herkennen we 
ons zelf in en welke gave geeft ons moeite!

Wanneer we plenair weer bij elkaar komen wor-
den deze momenten gedeeld. Bijzonder om te 
zien hoe een ieder in zijn of haar eigen kracht 
staat . Mooi om elkaar hierin te bevestigen. Onze 
gastvrouw verwent ons met een heerlijke lunch!  

De middag staat in het teken van creativiteit. Een 
ieder krijgt een klomp klei ( dank je Janneke) tot 
zijn of haar beschikking om uit te beelden hoe je 
naar onze gemeente kijkt. Welk beeld komt er-
bij je binnen! We ontdekken bijzondere kwalitei-
ten bij elkaar. Een ieder legt uit wat zijn of haar 
gedachten zijn bij het beeld! Zeer verrassend! 

Als laatste onderdeel kwamen de 4 spirituele ga-
ven ( hoofd, hand, hart en meditatief ) aan bod. In 
elke groep worden er suggesties gedaan wat be-
treft onze  erediensten of aangaande Vorming en 
Toerusting. Wat een mooie , bijzondere dag met 
elkaar die al op de vrijdagavond werd ingeluid.  
 
We kijken dankbaar terug en zien het echt als een 
toevoeging voor ons als kerkenraad en daardoor voor 
onze gemeente. De start was met dankbaarheid en 
daar eindigen we ook weer mee! We voelen ons geze-
gend met elkaar! En opnieuw verwent de gastvrouw 
ons met een hapje en een drankje! Hoeve de Beug , 
héél hartelijk dank daarvoor!  

Bedankt
Graag willen we Teuni van Hoef- van Eck bedanken 
voor het pastorale werk in onze gemeente.
Wij zijn dankbaar voor de taak die zij met veel liefde 
heeft volbracht. Wij wensen haar God’s zegen toe!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
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 opbrengst van de collecte voor het nieuwe doel op 
29 augustus 2021 is € 94,25.

De tussenstand komt hiermee op € 972,80.

De volgende derde collecte wordt gehouden op 24 ok-
tober. 

Verantwoording 
Collecten
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden  
augustus en september  2021.
29-08   € 336,80
05-09   €  557,72
12-09   €  366,64
19-09  €  410,29
24-09  €    32,84

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen. Tijdens bezoek via de heer Kroon 
een gift ontvangen van € 10 en € 20  voor de kerk en 
€ 15 voor jeugdwerk. Via de notaris hebben wij per 
bank een legaat ontvangen voor de kerk, heel veel 
dank daarvoor.
Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk dank 
voor de collecten, giften in welke vorm dan ook en het 
legaat die wij  hebben ontvangen.

• Henk van Voorst, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Verantwoording
Collecten
Overzicht opbrengsten  collecte  Diaconie  maand au-
gustus
1/8 Edukans                        € 548,16
8/8 Kerk In Aktie - Pakistan € 478,84
15/8 Diaconie € 546,67
22/8 Operatie Mobilisatie € 793,28
29/8 Meet-Inn Ede € 484,61

Giften
Dank voor gift 125,00 euro t.b.v. Pakistan. Dank voor 
de mooie opbrengst t.b.v. Operatie Mobilisatie

De diaconie heeft besloten om de collecte van Meet-
-Inn aan te vullen tot €1000,00 euro vanwege de 
steunaanvraag voor de renovatie v.d. keuken, kosten 
€ 30.000 en het huidig tekort is nog € 5000,-
Van harte bij U aanbevolen.

• Henk van Hierden - Penningmeester diaconie.

In actie voor de keuken van Meet-Inn
Binnenkort start de vernieuwing van de keuken van 
Meet-Inn. Er zijn al heel veel giften binnen gekomen, 
waarvoor hartelijk dank! Voor de laatste loodjes houdt 
Meet-Inn nog een leuke actie.
We verkopen een bakpakket (om zelf speculaas en 
kruidnoten te bakken), een theepakket (met onze ei-
gen ontmoetingsthee en wat lekkers) en boterkoek 
(kant en klaar, smullen maar).
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Kijk voor meer informatie op 
meet-inn.nl of scan de QR 
code. Of doneer op IBAN NL47 
RABO 0136 6719 18 ten name 
van Stichting Steunfonds Meet-
-Inn te Ede.

TAAKGROEP GROENE KERK
Van de kìnderen is de toekomst! 
Die gedachte kwam bij mij protesteren bij de start-
zondagdienst rond het thema ‘Van U is de toe-
komst’. Het was feestelijk om na zo lange tijd van 
beperkende maatregelen onbekommerd in de kerk 
te zijn en in te kunnen zetten de woorden ‘Wat hou 
ik van uw huis’. We zongen veel blijde liederen 
van de heerlijke toekomst die God voor ons in pet-
to heeft. Excelsior, steeds hoger. Tot ik de hoge 
toon niet meer kon meezingen. Er kwam er een 
steen van protest in mijn schoen…. Wàt toekomst?! 

Wanneer ik de berichten volg over klimaat en me voor-
stel hoe mijn kinderen en kleinkinderen zullen opgroei-
en dan grijpt me dat aan en maak ik me zorgen. Hoe zal 
de wereld er voor hen uitzien wanneer zij mijn leeftijd 
hebben? Hoe leefbaar is het aardse huis dan nog?  Hoe-
veel aarde is er beschikbaar? Hoeveel mensen zijn er 
op drift geraakt, zoekend naar een leefbare plek? Hoe-
veel zee, hoeveel hekken en troosteloze opvangkam-
pen hebben we nodig om anderen buiten te houden?  
Wanneer ik – als natuurgids- om me heen kijk en zie 
hoe de natuur het zwaar heeft, dieren en planten ver-
dwijnen, dan word ik daar verdrietig en boos van. 

Hoe kan het dat we de aarde uitbuiten, dat we 
de tak waarop we zitten gedachteloos doorza-
gen? Hoe kan het dat we zo weinig vogels meer 
horen in het weiland, dat eiken op de Veluwe 
steeds minder blad in hun kruin hebben? De ga-
ten in het web van het leven worden steeds groter.  
Kun je wel zo vrijmoedig zingen van Gods toekomst 
wanneer de schepping zucht en in barensnood is? 
Verdwijnt er ook niet iets van Gods goedheid wanneer 
de aarde geschonden wordt? 

Ik probeer me voor te stellen wat een profeet, Micha 
bijvoorbeeld, die Oudtestamentische hoeder van het 
recht, zou zeggen wanneer hij zijn hoofd om het hoek-
je van onze tijd zou steken… Hij zou protesteren tegen 
het onrecht, tegen de uitbuiting van mensen aan de on-
derkant van de samenleving! Hij zou gaan schelden – 
want dat konden de profeten nogal rechtstreeks doen- 
op de macht van de hebzucht, van de geldzucht die alle 
leven te gronde richt. Op de machthebbers die deze 

systemen dienen en er hun grote winsten mee boeken.  
In de vorige eeuw was er ook zo’n profeet: Dietrich 
Bonhoeffer. ‘Je kunt God alleen maar loven wanneer 
je opstaat tegen de Jodenvervolging’ zo protesteerde 
hij in het Nazistische Duitsland. Vertaald naar onze 
tijd: je kunt je lofliederen alleen maar zingen wanneer 
je Jezus navolgt en je houdt aan het gebod van de 

liefde, wanneer je goede zorg hebt voor de vluchteling 
die geen bewoonbare aarde meer heeft, wanneer je 
je bekommert om de kinderen en kleinkinderen, om 
de wereld die zij van ons erven. Wanneer je de zorg 
voor Gods schepping  serieus neemt. Genade die de 
navolging niet serieus neemt is goedkope genade, zo 
hield Bonhoeffer het ons voor, genade waar je niets 
voor koopt. En een Nieuwtestamentische profeet, Ja-
kobus doet ook een duit in het zakje: ‘Geloof je? Nou 
laat dat maar zien in wat je doet! De profetenwoorden 
schudden me wakker, ze roepen om een antwoord; ik 
ben er nooit klaar mee…

God wijst door hen een weg naar het leven, een smal-
le weg die we kunnen gaan. Zijn Geest is Reisgenoot, 
de Geest die broedde op het water van de schepping, 
de Geest die uitgaat van de Vader en in Jezus Chris-
tus was, die moed geeft om de weg van de navolging 
te gaan, die vreugde geeft, blijvende vreugde  en een 
weg wijst ten leven. Van rabbijn Jonathan Sacks leer 
ik: zet gewoon maar een stap, en dan nog een; elke 
goede daad draagt vrucht. Durf verschil te maken! Dat 
geeft hoop voor de toekomst, die van de Heer is… én 
van onze kinderen, kome wat komt. 

• Kees Verduijn - taakgroep Groene Kerk

VORMING EN TOERUSTING
Handwerktafel tijdens seniorenmiddag 28 
oktober
De dames van de handwerkclub hebben de draad in-
middels weer opgepakt. Ze hadden en hebben inmid-
dels een flinke voorraad handwerk (o.a. de bekende 
en beroemde geitenwollen sokken, babycadeautjes, 
bewerkte handdoeken e.d.) die ze graag aan de man 
of vrouw brengen. Daarom zal er tijdens de senioren-
middag op donderdagmiddag 28 oktober een hand-
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werktafel staan waar u van alles kunt aanschaffen. 
Vooraf (vanaf 14.00 uur), tijdens de pauze (rond 15.30 
uur), en na afloop (rond 16.30 uur) kunt u mooi en de-
gelijk handwerk aanschaffen tegen een schappelijke 
prijs. De dames zien u graag komen en kopen! 

Seniorenmiddag 28 oktober – Oude 
Veluwse industrieën foto invoegen
Donderdagmiddag 28 oktober hopen we weer een se-
niorenmiddag in de Maranathakerk te houden (14.30 
uur – 16.30 uur). Deze middag hoopt Gerard van Brug-
gen uit Ede (inmiddels een bekend gezicht voor ons) 
in ons te midden te zijn. Hij zal ons het e.e.a. gaan 

vertellen over oude Veluwse industrieën. 
Hiervoor schrijft Gerard: Water is een voorwaarde 
voor de meeste ondernemingen die op de Veluwe zijn 
ontstaan. De ene keer is het water de grondstof waar-
mee gewerkt wordt, de andere keer levert het de ener-
gie voor een fabricageproces en weer een andere keer 
bepaalt het water om één of andere reden de plaats 
van vestiging voor de industrie. 

In de presentatie door Gerard worden oude Veluwse 
industrieën als ijzerindustrie, papierindustrie, wasse-
rijen, textielindustrie, koperindustrie e.d. besproken. 
We nodigen alle senioren van harte uit om deze mid-
dag bij te wonen. Ook is er natuurlijk de ruimte om 
elkaar te spreken onder het genot van koffie en iets 
lekkers. Voor de organisatie is het handig als u zich 
even opgeeft bij Geurtje van Engelenhoven (tel. 48 42 
86) of Ali Bol (tel. 30 15 68). Opgave per mail mag 
ook: kw@maranathakerk.net

Open Kerk
Op dinsdag- en donderdagmorgen staan onze kerk-
deuren open (10.00 - 12.00 uur) voor onderlinge ont-
moeting, voor een praatje, voor een kopje koffie of 
voor een stiltemoment. 

Op deze momenten is onze predikant of onze kerkelijk 
werker ook aanwezig. Indien zij onverhoopt een keer 

niet kunnen vanwege andere verplichtingen, dan is er 
een vrijwilliger uit de gemeente. 
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers hiervoor. U kunt 
zich aanmelden bij de scriba.

Terugblik avond Calvijn
Stemmen uit het verleden, in het heden, voor de toe-
komst. Woensdagavond 29 september jl. was dr. Jan 
Hoek (Veenendaal) bij ons te gast in de Maranatha-
kerk. Hij vertelde ons, als gemêleerde kring uit diverse 
Lunterse kerken, over Johannes Calvijn (1509-1564, 
kerkhervormer in Genève en Straatsburg) en zijn toe-
komstverwachting. Dr. Hoek citeerde veelvuldig uit 
de Institutie van Calvijn. Volgens Calvijn heeft het 
beslissende gebeuren tot vernieuwing van de wereld 
reeds plaatsgevonden. Door de komst, de dood en de 
opstanding van Christus zijn alle dingen die door de 
zonde tot wanorde waren gebracht, weer hersteld. 
Ook stonden we stil bij het feit dat de gelovigen he-
melburgers zijn op aarde. De kerkhervormer schetst 
dan een scherpe tegenstelling tussen de verachting 
van het tegenwoordige leven vanuit de verwachting 
van het toekomende leven. Deze tegenstelling zorgt 
voor een blijvende spanning tussen het ‘nu reeds’ en 
het ‘nog niet’. 
De stem van Calvijn riep deze avond zowel herkenning 
als vervreemding bij ons op. Wie de taal en tijd van 
Calvijn meeweegt kan zeker de ontdekking doen dat 

OPEN KERK
DINSDAG EN VRIJDAG
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

 ...een goed gesprek..

...een luisterend oor..

...samen bidden..

...persoonlijke ontmoeting..

...moment van bezinning...
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zijn gedachtegoed ook vandaag voor ons als gelovi-
gen corrigerend en inspirerend is. Ook voor zijn stem 
geldt het Bijbelwoord uit de Hebreeënbrief: ‘Denk aan 
uw voorgangers, die het woord van God tot u gespro-
ken hebben’ (Hebr. 13:7a). 

We hopen in de loop van het seizoen nog een keer een 
stem uit het verleden te laten klinken. Hierover zult u 
dan tijdig geïnformeerd worden.

• Cock Kroon

MAAK KENNIS MET...
Henk van Hierden (67)

‘Ook in het zakendoen kun je goed handelen en 
Jezus volgen’

Ik ben getrouwd met Hermien, die ook opgroeide in 
Ederveen, zij hervormd en ik gereformeerd. Na ons 
trouwen gingen we in Lunteren wonen en vonden 
een soort compromis bij de Maranathakerk waar Ds. 
Brouwer toen diende, bij hem deden we belijdenis en 
later zijn onze kinderen er gedoopt, een mooie tijd.

Wat maakt jou betrokken bij de MK? In het verleden 
ben ik algemeen diaken geweest en raakte betrokken 
bij de ‘Meet Inn’, een inloophuis in Ede. Nu zit ik in mijn 
tweede termijn als penningmeester van de Diaconie. 
Ik volgde de Bijbelschool onder leiding van Jaap Han-
sum, dat waren twee heel leerzame en intensieve win-
ters. Er was een klik en geloofsopbouw. 

Hermien en ik zitten in een Gemeente Groei Groep en 
onze ervaring is dat het ‘brengen en ontvangen’ heel 

goed is; zelf actief zijn, maar je ook laten voeden! En dat 
is voor ons niet alleen door de kerkdiensten te volgen.  
Wat is je mooiste jeugdherinnering? 
Ik heb er veel, want ondanks de drukte die de meu-
belzaak hen bracht, namen mijn ouders geregeld 
de tijd om iets met het gezin te ondernemen. Wat 
ik nooit vergeet, is dat wij op een Ferryschip tussen 
Amsterdam en Gothenburg voeren. Als twaalfjarige 
was ik erg onder de indruk van het enorme schip en 
toen kwam er storm-alarm! Alles werd vastgesjord 
en we konden bijna niet in  onze hut blijven liggen, zó 
werd dat grote schip heen en weer geslingerd. Toch 
gingen mijn vader en ik naar de Lobby en daar zagen 
we dat àlle lege stoelen in die donkere ruimte om 
hun as draaiden. Dat was heel bevreemdend, ik zie 
het nog zó voor me!

Welke waarden kreeg je mee in je opvoeding 
die je door wilt geven aan je (klein)kinderen?  
Weet wat je aan elkaar hebt, wees eerlijk, doe wat 
je belooft en wees recht door zee. Dat is wat ik mee 
kreeg en vind ik zelf ook van waarde. Discussiëren om 
het discussiëren…daar houd ik echt niet van. 

Wat voor Opa ben jij? 
Een hele trotse!! Binnen 6 jaar kregen wij 7 kleinkin-
deren, de oudste is nu 6 en het is enorm genieten! 
Het is heerlijk om leuke dingen met kinderen te on-
dernemen, op te passen of gewoon samen te rom-
melen in de tuin en bijvoorbeeld een geheim paadje 
achter de struiken te maken. Het duurde even, maar 
voor wij opa en oma werden, konden we alle liefde 
en aandacht kwijt aan ons neefje Jarno en zijn zusje 
Vanna. Helaas werd Jarno ziek en overleed, een heel 
verdrietige tijd… 

Wat zou jij willen doen en heb je nog nooit gedaan? 
Wij zijn erg bevoorrecht en hebben al veel onderno-
men dus wat dat betreft hebben we geen wensen, 
al hopen we straks wel weer te kunnen gaan reizen. 
Het liefst deels gecombineerd met het bezoeken 
van ontwikkelingsprojecten waar we bij betrokken 
zijn. Vooral niet als ‘zie ons blanke weldoeners 
eens’, maar om ter plaatse mee te werken en de 
handen uit de mouwen te steken. Dat hebben we 
eerder gedaan en ervaarden dat als zeer waardevol, 
voor alle betrokkenen.

Wat is je definitie van geluk / wanneer ben je rijk? 
Geluk is voor mij genieten en dat niet voor jezelf hou-
den; in betrokkenheid kunnen delen van wat je zelf 
ontving. In 2 Korintiërs 9 : 6-8 staat; God houdt ervan 
dat u met een blij hart geeft (…) Hij geeft Zijn genade 
in overvloed, zodat u niet alleen zelf krijgt wat nodig is, 
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maar het royaal met anderen kunt delen. Dat is geluk, 
ik kan het niet beter verwoorden!
Wie is Jezus volgens jou? 
Het grote voorbeeld voor mijn doen en laten. Ook in 
het zakendoen kun je goed handelen en Jezus volgen, 
daar ben ik van overtuigd.

Heb je wel eens geprobeerd zonder God te leven? 
Als ik terugkijk, heb ik dat niet bewust gedaan, maar er 
zijn wel lauwe periodes in mijn geloofsleven geweest. 
Dat had ook te maken met het harde werken wat mij 
toen erg bezighield.

Wanneer had/heb je Hem het meest nodig? 
We hebben Hem altijd nodig, maar in moeilijke tijden 
- zoals toen ik jaren geleden plotseling op de hartbe-
waking lag-  zag ik dat wel in als een waarschuwing;  
‘Henk, luister eens, ben je wel goed bezig?’ Naderhand 
besefte ik meer en meer hoe goed ik er toen doorheen 
was gekomen en dat bepaalde uiteindelijk de keuze 
om het anders te gaan doen.

‘Je kracht is je zwakte’ wordt wel eens gezegd, ken 
jij dat ook? 
Jazeker, toen ik zo gepassioneerd en hard aan het 
werk was, heb ik mijn vrouw, gezin en mijzelf wel eens 
tekort gedaan. En dat kan toch niet de bedoeling zijn…
 
Voor wie heb je veel respect?
Ik kan wel een wereldfiguur noemen, maar ik houd het 
dicht bij huis; mijn vrouw Hermien, want dit is geen 
Henkie-verhaal. Ze heeft altijd pal achter me gestaan 
en in de zaak meegewerkt waar nodig was – en dat 
kon ze goed-  terwijl ze ons gezin ook nog draaiende 
hield.

We leven nog steeds met corona, heeft dat je iets ge-
bracht? 
Het is voor iedereen op verschillende manieren in-
grijpend. Maar deze tijd heeft toch mij ook wel rust, 
verdieping gegeven en weer doen beseffen waar het 
leven echt om draait en dat niet alles vanzelfsprekend 
is. De stilte heeft ook waarde.

En in de toekomst voor de kerk? 
De online kerkdiensten bleken door veel méér mensen 
gevolgd te worden dan verwacht, men voelde zich dus 
wel verbonden, dat is heel mooi! Toch zie ik er naar uit 
om als hele gemeente weer samen te komen om de 
diensten in de kerk te beleven en elkaar te ontmoeten. 
Dus koffie na de dienst in de hal en niet (iedere week) 
in je eentje thuis op de bank...we moeten vasthouden 
aan de ontmoeting met God de Vader en elkaar.

• Janneke van de Kaa

MEDEDELINGEN
Impressie Generale Synode – zaterdag 11 
september
Opnieuw kwam de synode samen in Lunteren. Dit keer 
zonder mondkapjes, maar nog steeds wel keurig op 
1,5 meter. 

De liturgische opening werd gedaan door ds. Smede-
ma, krijgsmachtpredikant. Hij memoreerde zijn eigen 
verblijf in Afghanistan en verbond hieraan onder an-
dere de opdracht van de kerk en haar voorgangers om 
om te zien naar veteranen. 
Na de benoemingen werd overgegaan naar de regu-
liere agenda. Deze begon met een nieuw stuk: ‘Speel-
ruime gezocht’, Protestantse visie op kerkgebouwen. 
Gerben van Dijk, voorzitter van de projectgroep, nam 
ons mee door het rapport. Hij gebruikte hiervoor een 
aantal stellingen. Een daarvan luidde: ‘Ik vind dat onze 
buurt/wijk mee mag praten over de toekomst van ons 
kerkgebouw.’ Deze en de andere stellingen riepen 
genoeg gesprek op. Van het gebruik van kerken als 
priklocatie tot de soms tegenstrijdige belangen van 
Monumentenzorg en de gemeente waardoor er in-
eens een kerkbank in het geding kan komen. Het rap-
port is een opmaat voor verder gesprek. Een gesprek 
dat ook van belang zal zijn in onze classis. Wat doen 
we met onze kerkgebouwen? Hoe onderhouden we 
deze, welke functie vervullen ze in het dorp of wijk en 
wat gebeurt er met die gebouwen die om verdrietige 
redenen niet meer als kerk kunnen functioneren? 

Na de pauze kwam de nieuwe kerngemeente Span-
gen (Rotterdam) aan het woord. Ds. Nico van Splun-
ter nam ons mee in de ontstaansgeschiedenis. Enke-
le gemeenteleden vertelden over hun betrokkenheid. 
Hun verhalen waren inspirerend en getuigden van de 
kracht van het geloof. Deze ‘blik in het land’ gaf her-
nieuwde energie aan de vergadering. Hier doen we 
het voor! 

De middag werd vervolgd met het bespreken van het 
vervolg rapport over de ambtsvisie. De synode gaf 
aan dat er in de afgelopen tijd goed geluisterd is naar 
de verschillende suggesties en bezwaren vanuit de le-
den. Duidelijk werd in elk geval dat zorgvuldigheid ge-
boden is als het gaat om een goede ambtsvisie. Zo’n 
visie is bepalend voor de toekomst en moet tegelijk 
aanvoelen wat er nu al gaande is in onze kerk. Naast 
een goede visie, moeten er ook concrete dingen ge-
beuren. Een deel van de kerkelijk werkers heeft te ma-
ken met onduidelijke regelingen rondom bevoegdhe-
den. Dat kan en moet echt beter. Daar was iedereen 
het van harte mee eens. 
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We besloten de dag met de kerkorde-aanpassingen 
rondom de toevoeging van geestelijke verzorgers 
aan de synode en de regeling rond het opheffen van 
gemeenten. De onderlinge sfeer, ook al was het wat 
op afstand, bleef goed. Er heerste een gevoel van ‘er 
samen uitkomen’ en niet van tegenstrijdige belangen. 
Natuurlijk werden er kritische opmerkingen gemaakt, 
maar daar is de synode ook de juiste plek voor. Het 
was dan ook in die sfeer dat afgevaardigde ouderling 
Thomas Kool van onze classis afsloot met zijn korte 
overweging. Aan de hand van het ‘Onze Vader’ sprak 
hij over onze lijn richting het Koninkrijk der hemelen. 
Het perspectief op dat Koninkrijk sluit aan bij mijn op-
merking rondom de nieuwe kerngemeente. Hier doen 
we het voor, op weg naar Gods toekomst voor ons. 

• Ds. Marrit Bassa (Voorst, 13 september)

Vrijwilligers in Norschoten 
Vrijwilligerswerk maakt je gelukkig en gezonder. 
Nee, dat verzinnen wij niet zelf; dat is uit onderzoek 
gebleken. Bovendien ontwikkel je nieuwe vaardig-
heden door ‘gewoon’ te doen! Soms twijfelen vrij-
willigers of zij wel sociaal vaardig genoeg zijn om 
in een verpleeghuis te werken. Wat blijkt? Juist 
deze mensen kunnen als de beste omgaan met 
onze cliënten. Ook jongeren kloppen weleens aan 
voor vrijwilligerswerk; zij zien dit als baanoriëntatie.  
 
Zou een baan in de zorg bij hen passen? Vrijwilligers-
werk is een prima gelegenheid om dit te ontdekken. 
Voor mensen die al zijn uitgewerkt en nog niet toe zijn 
aan de geraniums, is dit een prachtige en nuttige in-
vulling van de dag. Bovendien maken wij samen veel 
plezier: ineens ben je 1.400 kennissen rijker!
 
Ben je sportief, of zit gastvrijheid in jouw bloed of heb 
je wellicht culinaire genen? Wat je gaat doen, dat kies 
je zelf. Samen kijken wij naar jouw talent en welke ac-
tiviteit of werk daar het best bij past.

Jouw hulp en inzet kleurt de dag van de cliënten van 
Norschoten nét een beetje mooier.

Meer informatie: Wil je meer weten over de verschil-
lende mogelijkheden, neem dan eens een kijkje op 
onze site www.norschoten.nl. Liever een persoonlijk 
gesprek, ook dat kan. Stuur een mail naar  vrijwilli-
gers@norschoten.nl of bel naar de receptie van Nor-
schoten in Barneveld. Als je een naam en telefoon-
nummer doorgeeft nemen we snel contact met je op 
en vertellen je uitgebreid hoe leuk het is om deel uit 
te maken van ons vrijwilligersteam. Natuurlijk kunt je 
eerst even proeven en uitproberen of vrijwilligerswerk 
bij je past. 

Contactgegevens: Ons adres is: Zorgorganisatie Nor-
schoten, Klaverweide 1, 3773 AW Barneveld  tel: 0342-
40 40 00. Norschoten is ook te vinden op andere lo-
caties in Barneveld, Garderen, Putten, Elspeet en heeft 
dagcentrumlocaties in Scherpenzeel en Lunteren.

Vrijwilligerswerk voor mensen die graag 
autorijden
Heb je vrije tijd over en wil je dit graag inzetten voor 
cliënten van Zorgorganisatie Norschoten? Dan heb-
ben wij een leuke vrijwilligersbaan voor je.!

Norschoten zoekt dringend  chauffeurs  die graag 
onze cliënten meenemen in onze rolstoelbus of cad-
dy. Dat kan zijn voor een plezierritje of naar  een be-
paalde bestemming zoals een zorgboerderij of dag-
centrum.

Ook chauffeurs die met hun eigen auto cliënten willen 
vervoeren zijn van harte welkom. Met jouw hulp en in-
zet kleurt dan de dag van de cliënten van Norschoten 
net een beetje mooier!

Interesse?
Voor aanmelden en/of voor meer informatie, bel met 
Ria Aerts, tel. 0342-40 40 00 of mail naar vrijwilli-
gers@norschoten.nl.

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.
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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, 
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. 9 
van woensdag 17 november kunt u tot en met woens-
dag 10 november 22.00 uur inleveren. 

Gelieve kopij digitaal aan te leveren per e-mail. Het 
e-mailadres is: kerkblad@maranathakerk.net. 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden 
alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 17 novem-
ber bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur. 

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
Elke woensdagavond om 19.00 Gebedsgroep 

Oktober
18 oktober

18.30 uur Alpha cursus (Mulderschuur)
21 oktober

19.45 uur Ontmoetingsavond nieuwe gemeen-
teleden

25 oktober
19.30 uur Bijeenkomst werkgroep kerkbalans
20.00 uur Vergadering kindernevendienst

26 oktober
19.30 uur CVK Vergadering
19.45 uur  Ouderlingenberaad
19.45 uur Diaconie vergadering

27 oktober
19.45 uur Cursus “Leren dienen in de gaven 

van de Geest”
28 oktober

14.30 uur Seniorenmiddag / handwerkverkoop

November
1 november

18.30 uur Alpha cursus (Mulderschuur)
2 november

19.45 uur Bijbelgesprekskring De Bron
5 november

09.00 uur Gebedsgroep op vrijdag
9 november

18.30 uur Pre-Marriage Course
19.30 uur Vergadering grote kerkenraad
19.45 uur Bijbelgesprekskring 50+

10 november
19.45 uur Cursus “Leren dienen in de gaven 

van de Geest”
11 november

14.30 uur Bijbelgesprekskring 50+ Middag
15 november

18.30 uur Alpha cursus (Mulderschuur)
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BIJBELLEESROOSTER
Oktober 
wo 13 Jesaja 29:17-24
do 14 Marcus 10:1-12
vr 15 Marcus 10:13-22
za 16 Marcus 10:23-31
zo 17 Marcus 10:32-45
ma 18 Marcus 10:46-52
di 19 Efeziërs 5:21-33
wo 20 Efeziërs 6:1-9
do 21 Efeziërs 6:10-17
vr 22 Efeziërs 6:18-24
za 23 Jesaja 30:1-11
zo 24 Jesaja 30:12-22
ma 25 Jesaja 30:23-33
di 26 Jesaja 31:1-9
wo 27 Jesaja 32:1-8
do 28 Johannes 9:1-12
vr 29 Johannes 9:13-23
za 30 Johannes 9:24-34
zo 31 Johannes 9:35-41

November
ma 1 Psalm 33
di 2 Spreuken 15:1-18
wo 3 Spreuken 15:19-33
do 4 Jesaja 32:9-20
vr 5 Jesaja 33:1-12
za 6 Jesaja 33:13-24
zo 7 Johannes 10:1-10
ma 8 Johannes 10:11-21
di 9 Psalm 65
wo 10 Marcus 11:27-33
do 11 Marcus 12:1-12
vr 12 Marcus 12:13-27
za 13 Marcus 12:28-37
zo 14 Marcus 12:38–13:2
ma 15 Genesis 18:1-15
di 16 Genesis 18:16-33
wo 17 Genesis 19:1-14 



OOK ALS HET KOUD
IS IN JE HART

Ook als het koud is in je hart
en je geen warmte uit kunt stralen

Ook als je denken je verwart
en je moet gaan door diepe dalen

Ook als je niets dan zorgen ziet
en je alleen moet door de dagen

Ook als je eenzaam je verdriet
en onbegrepen pijn moet dragen

Ook als je zelfs geen woorden vindt
voor je ontmoedigde gedachten

Ook dan zoekt God Zijn moede kind
dat klein en stil op Hem blijft wachten

En wie zichzelf zo machteloos
zo moe voelt en zo vol van zorgen

Die troost Hij zo een moeder troost
die houdt Hij in Zijn hart geborgen

- Dien de Haan -
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Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net

Wilt u uw kerk steunen?

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Draagt u de lokale kerk een 
warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net
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Wilt u uw kerk steunen?
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Er is nog ruimte!
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


