
MEDITATIE
Lied 1005 (NLB)

Zoekend naar licht hier in het 
duister, 

Zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
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Advent draait om het woord verwachting. Letterlijk is het woord Advent 
afgeleid van het Latijnse woord Adventus Domini, wat “komst van de 
Heer” betekend. Verwachten is heel wat anders dan afwachten. Afwach-
ten doe je met je handen in je broekzak. Dan doe je niets: het wordt toch 
vanzelf wel kerst! Misschien wacht je af omdat je niet durft, of je bent 
bang om het verkeerde te doen. Misschien doe je niets, omdat je denkt 
dat je daar te goed voor bent.  

Verwachten doe je juist met je 
handen úit je zakken. Zoals een 
zwangere vrouw uitziet naar de 
dag van de geboorte en daar dag 
en nacht mee bezig is. Zij steekt de 
handen uit de mouwen: de kinder-
kamer moet op orde, er moet een 
wieg komen en het kleine kamertje 
wordt opnieuw behangen. Negen 
maanden lang klopt haar hart vol 
verwachting. 

We wachten op het nieuwe Licht 
van de wereld zoals ook is ge-
schreven in het prachtige lied 1005; 
“Zoekend naar licht hier in het duis-
ter”. Het lied gaat over verlangen, 
daarnaast is het ook een gebed 
voor de zorgen in de wereld met 
een aansporing voor ons om onze 
handen uit de zakken te halen. 
De eerste verzen beginnen steeds 
met het woord ‘longing’ in het Ne-
derlands vertaald met zoekend. 
Misschien is het woord verlangend 
nog beter passend. Verlangend 
naar licht, waarheid, vrede, hoop, 

brood, water, een schuilplaats en 
warmte. In de tekst zit telkens een 
tegenstelling, bijvoorbeeld: “Zoe-
kend naar rust, zijn wij vol zorgen”. 
De volgende zinnen zijn telkens 
een gebed, zoals: “Maak ons een 
huis van levende stenen”. Het lied 
is opgebouwd uit vijf verzen in mi-
neur (voor de liefhebber E-klein), 
die steeds uitlopen op een stralend 
refrein in majeur (G-groot) “Christ, 
be our light!’ 

Wees waakzaam, niemand kent 
het uur waarop de Heer terugkomt. 
Zijn wij klaar voor Zijn komst op 
aarde? Het is advent, elke zondag 
wordt er een extra kaars aangesto-
ken voorin de kerk. Een klein lichtje 
dat aangeeft dat de duisternis van 
onze wereld zal afnemen. Zelfs in 
deze ingewikkelde tijd van lock-
downs en beperkingen blijven we 
Hem verwachten! De Heer is nabij! 
Zijn komst verwachten wij elke dag 
opnieuw in ons hart. 

• Giel Stomphorst
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EREDIENSTEN
Zondag 19 december 
09:30 uur  dhr. J. Kroon 4de Advent 
19:00 uur  ds. D. Meivogel, Hierden Online
 Collecten
 1. Diaconie, 2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 24 december 
09:30 uur  dhr. J. Kroon Kerstvroegdienst  
15:30 uur  Kinderkerstfeest op het kerkplein 
22:00 uur dhr. J. Kroon,  Kerstnachtdienst, Online
 Collecten
 1. Open Doors, 2. Kerkrentmeesters

Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag
09:00 uur ds. J. Steenkamp
11:00 uur ds. J. Steenkamp
 Collecten
 1. Kerk in Actie, 2. Kerkrentmeesters

Zondag 26 december Tweede Kerstdag
09:30 uur ds. J. Steenkamp 
 Collecten
 1. Libanon, 2. Kerkrentmeesters, 
 3. Kerkrentmeesters

Vrijdag 31 december Oudejaarsdienst
19:30 uur  ds. J. Steenkamp Online
 Collecten
 1. Dorcas, 2. Kerkrentmeesters

Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsdienst 
10:30 uur ds. J. Steenkamp  
 Collecten
 1. Dorcas, 2. Kerkrentmeesters

Zondag 2 januari 
09:30 uur ds. J. Steenkamp  
19:00 uur ds. J. Steenkamp Online 
 Collecten
 1. Diaconaal, 2. Kerkrentmeesters

Zondag 9 januari 
09:30 uur  ds F.A. van Velzen
19:00 uur  da. A.M. Verbaan-vd Heuvel
 Collecten
 1. Diaconie, 2. Kerkrentmeesters

Zondag 16 januari 
09:30 uur  dhr. J. Kroon
19:00 uur  ds. N. vd Voet, Veenendaal
 Collecten
 1. Diaconaal doel, 2. Kerkrentmeesters

BEZORGING BLOEMENGROET
18/12 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers
2/1  Nellie Scherrenburg Mw. van de Top
9/1  Dineke van Veldhuizen Francis Wolfs
16/1 Ria Brinkman  Piet de Groot

BIJ DE EREDIENSTEN

Kerstvroegdienst & Kerstnachtdienst – 
Kom naar Huis!
Al vele jaren kennen we de ‘traditionele’ kerstnacht-
dienst op de avond van 24 december. Vanwege de, 
inmiddels bekende omstandigheden, kan de kerst-
nachtdienst niet zo ingevuld worden zoals we gewend 
zijn. Deze dienst zal om 22.00 uur alleen online mee 
te vieren zijn. 
Naast deze onlinedienst is er nu wel de mogelijk-
heid om op D.V. vrijdagochtend 24 december naar de 
‘kerstvroegdienst’ te komen; om 9.30 uur zal er een 
dienst worden gehouden waarin we samen onze ‘be-
kende’ kerstliederen zullen zingen. De muzikale invul-
ling is deze ochtend in handen van Ina Tamerus. 

Cock Kroon is de voorganger in zowel de kerstvroeg- 
als in ook in de kerstnachtdienst. Naar aanleiding van 
de Evangelielezing uit Lukas 2 is (in beiden diensten) 
het thema: Kom naar Huis! 

Om de kerstvroegdienst bij te wonen kunt u reserve-
ren via de website.

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 19 december 2021 – Diaconie
Dankzij uw giften in het afgelopen jaar heeft onze dia-
conie vele projecten binnen onze gemeente en directe 
omgeving kunnen ondersteunen. Vanuit onze reser-
ves hebben wij diverse malen met spoed geld over-
gemaakt na rampen elders in de wereld. Dit heeft een 
flink gat geslagen in onze reserves.
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Wij hopen dat u bereid bent om zo aan het einde van 
het jaar een mooie gift over te maken aan onze dia-
conie, zodat de gelden in ons noodfonds weer aange-
vuld kunnen worden.  

Vrijdag 24 december 2021 – Open Doors
Open Doors steunt Christenen die om hun geloof wor-
den vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels 
en christelijke lectuur naar landen die daarvoor ge-
sloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en 
verleent de organisatie praktische hulp, zoals trauma-
zorg en noodhulp.

Open Doors wil vervolgde en bedreigde Christenen 
wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot 
wereldevangelisatie.
Dit doen ze door gebed en:
- het verspreiden van bijbels, bijbelstudiematerialen 

en andere communicatiemiddelen
- het voorzien in kaderopleidingen en verlenen van 

praktische hulp
- Christenen in bedreigde en onstabiele gebieden 

voorbereiden op mogelijke vervolging en lijden
- voorlichten van Christenen in de vrije wereld over 

christenvervolging

Dit alles doen ze omdat ze geloven dat wanneer één 
lid lijdt, alle andere meelijden.
Ook geloven ze in Jezus’ opdracht om alle volken tot 
Zijn leerlingen te maken.
En ze geloven dat alle deuren openstaan voor het 
evangelie.

Zaterdag 25 december 2021 
Eerste Kerstdag – Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. 
Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig 
thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand 
die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en 
juist met Kerst verdienen de kwetsbare vluchtelingen-
kinderen in Griekenland extra aandacht en steun.

Met te veel mensen op één plek, een onveilig kamp 
waar je soms wel drie jaar moet blijven. Vluchtelin-
genkinderen op het Griekse eiland Lesbos hebben 
weinig toekomstperspectief. Kerk in Actie zet zich in 
voor een beter leven voor hen.

Op dit moment zijn er ruim 120.000 vluchtelingen 
in Griekenland: 80.000 op het vasteland en 40.000 
op de eilanden. Op Lesbos wonen nu ruim 18.000 
vluchtelingen. Veertig procent van de vluchtelingen in 
Griekenland is kind, wat betekent dat er zo’n 50.000 
vluchtelingenkinderen in het land wonen. Ruim 5.000 
kinderen zijn alleen gekomen, zonder ouders of an-
dere begeleiding. Vaak zijn dit jongens van 15, 16, 17 
jaar. Maar soms ook kinderen van 4 die alleen zijn.

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. 
Zo wachten duizenden kinderen in Griekse vluchtelin-
genkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms 
helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oos-
ten, Azië en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. 
Is dit de plek waar ze eindigen? Met Kerst komen we 
voor hen in actie. Geef licht aan vluchtelingenkinderen 
in Griekenland!

Zondag 26 december 2021 Tweede 
Kerstdag – Libanon
Als Maranathakerk Lunteren hebben we sinds 2015 
een vriendschappelijke band met de Armeens-protes-
tantse kerk van Anjar in Libanon. De Maranathakerk 
vindt het belangrijk een vriendschappelijke band te 
onderhouden met een gemeente elders in de wereld 
die onder moeilijke omstandigheden moet functio-
neren. Het afgelopen jaar zijn de omstandigheden in 
Libanon verder verslechterd, mede door de sterke de-
valuatie van de Libanese munteenheid.
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Onze gemeente geeft gestalte aan onze vriend-
schapsband in de vorm van bewustwording, betrok-
kenheid, gebed, financiële steun en uitwisselingsbe-
zoeken. Door het opbouwen van een gelijkwaardige 
en wederkerige band met één specifieke gemeente 
in geheel andere levensomstandigheden creëren we 
binnen onze gemeente een grotere betrokkenheid op 
Gods wereldwijde werk. 

Uw gift wordt onder andere gebruikt voor:
– sponsoring van collegegelden van individuele stu-

denten
– Green House project (groentekassen waar de kinde-

ren lessen in krijgen)
– materiaal voor muziek-, kook- en tekenenlessen
– renovatie van de kinderopvang accommodatie
– renovatie van het sanitair gebouw van de Boarding 

School

Vrijdag 31 december 2021  en zaterdag 1 
januari Dorcas
Op de laatste dag van het jaar geven we liefde en hoop 
voor mensen in nood. Dorcas investeert in duurzame 
verandering in het leven van mensen die achterge-
steld worden. Bij armoede, uitsluiting en crisis creëren 
ze mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Zo 
volgen ze Jezus Christus.

Dorcas helpt mensen zichzelf te ontwikkelen, en voor-
ziet waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daar-
naast investeren ze in veerkrachtige gemeenschap-
pen die zichzelf organiseren en samenwerken aan 
oplossingen. En ze bouwen aan een rechtvaardige 
samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee 
te doen. 
Bij een ramp of crisis verleent Dorcas noodhulp en 
dragen ze bij aan wederopbouw. Tegelijkertijd inves-
teren ze in structurele oplossingen voor armoede en 
uitsluiting. Bij alles wat ze doen staan daadkracht, in-
tegriteit en liefde centraal.

Zondag 2 januari 2022 – Stichting De 
Instap Ede
De Instap geeft ex-gedetineerden tijdelijk een dak bo-
ven hun hoofd. Daarnaast helpen zij hen een maat-
schappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen. 
Want een soepele overgang van gevangenis naar 
maatschappij maakt de samenleving voor iedereen 
fijner. Stichting De Instap is een onafhankelijke soci-
ale organisatie. Hun belangrijkste basis is de begelei-
ding van ex-gedetineerden met vrijwilligers.

Bij De Instap staat de mens centraal. Daarom zorgen 
zij voor individuele begeleiding op basis van een per-
soonlijk plan van aanpak. Met oprechte belangstelling 
voor de mens die hij is en aandacht voor zijn eigen 
talenten.
 

Zondag 9 januari 2022 – Diaconie
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 omge-
ving als verder weg. De diaconie verleent hulp in fi-
nanciële, 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 Maar de diaconie wil 
er ook zijn als er iemand uit ons eigen dorp hulp nodig 
heeft op welk gebied dan ook.

Projectbussen
Beste gemeenteleden, QR code afbeelding invoegen
Afgelopen twee jaar hebben we met de projectbussen 
gespaard voor “Kerken geven kinderen een toekomst 
in Moldavië”. Via Kerk in Actie willen we de kerken in 
Moldavië steunen bij hun streven om die kinderen op 

4



te vangen, die in armoede en in gebroken gezinnen 
opgroeien. Zij missen in hun jeugd vaak essentiële za-
ken, zoals goed en veilig onderdak, gezonde relaties 
en onderwijs. 

Moldavië is een klein land tussen Oekraïne en Roeme-
nië en is één van de armste landen van Europa. Het 
werkloosheidcijfer is er erg hoog. Wanhopig zoeken 
volwassenen dan ook werk in het buitenland en laten 
ze hun kinderen achter onder de hoede van grootou-
ders of andere familieleden. Ook zijn er veel huishou-
dens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor 
de zorg van de jongere kinderen. Duizenden kinderen 
groeien zo op in een onveilige situatie, zonder liefde 
en aandacht van een volwassene, die hen begeleidt 
naar volwassenheid. 

Sinds 2004 vangen plaatselijke kerken in samenwer-
king met Youth for Christ deze kinderen op in een bui-
tenschoolse opvang. De kerken zorgen voor de ruimte 
en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor, dat de 
vrijwilligers worden opgeleid, zodat er een goed edu-
catief programma ligt om mee te werken. Het doel 
van dit programma is, dat de kinderen zichzelf ontwik-
kelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken 
In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is 
aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikke-
ling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Ook 
het aanleren van praktische vaardigheden maakt deel 
uit van het programma. Alle activiteiten in de dagcen-
tra hebben tot doel bij te dragen aan de ontwikkeling 
van de kinderen en tevens proberen de vrijwilligers de 
contacten binnen de gezinnen weer te herstellen. 

Gezien de grote nood in Moldavië hopen we, dat u, als 
leden van onze kerk, voor deze actie sluit nog een bij-
drage wilt doen om deze actie met een mooi bedrag 
af te sluiten. 

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? 
• Voor 80 cent krijgt een kind een warme maaltijd 
• Voor 5 euro per kind kan een kerk materialen kopen 
voor het jaarlijkse zomerkamp 
• Voor 8 euro krijgt een kerkelijke vrijwilliger jaarlijks 
een training voor het werk in de dagcentra 

Stort uw bijdrage op de bankrekening van ZWO-actie  
Maranathakerk NL82RABO0337512795 o.v.v. pro-
ject-bus Moldavië. Of gebruik de QR code van Givt: 

Nieuw doel projectbussen 
Vanaf 1 januari 2022 gaan we starten met het sparen 
van een nieuw doel, namelijk “Oogzorg voor kinderen 
in Rwanda” via SeeYou. 

Rwanda, met ruim 10 miljoen inwoners, staat al jaren 
op de 160e plek van de Human Development Index. 
Meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede 
en moet rondkomen van omgerekend minder dan 2 
euro per dag. De armoedige situatie heeft als gevolg 
dat kinderen onnodig blind worden. Soms wordt dit 
veroorzaakt door oogziektes die kinderen krijgen door 
het drinken van verontreinigd drinkwater. Soms door 
oogziektes die goed behandeld hadden kunnen wor-
den als er direct kwalitatieve zorg zou zijn geboden. 

Uit recent onderzoek komt naar voren dat in ruim 80% 
van de gevallen de blindheid voorkomen had kunnen 
worden. Voor een kind in Rwanda zijn de gevolgen 
van het verliezen van zijn of haar zicht immens. Naar 
school gaan is lang niet altijd meer mogelijk en op la-
tere leeftijd een baan krijgen wordt heel moeilijk. De 
kinderen en ook hun families komen in veel gevallen 
terecht in een cyclus van armoede en als gevolg van 
de beperking vaak ook in een sociaal isolement. 

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
 1

0 
- 1

5 
D

EC
EM

BE
R

 2
02

1

5



De situatie is vooral erg schrijnend in het Zuidwesten 
van Rwanda. Hier is alleen zeer basale oogzorg be-
schikbaar. Er is weinig kennis over preventie en ook 
is er weinig aandacht voor screening en behandeling. 
En omdat de streek wat meer afgelegen ligt moeten 
gezinnen ver reizen voor een oogbehandeling waar-
door behandelingen worden uitgesteld, oogcondities 
verder verslechteren met als gevolg dat ook hierdoor 
kinderen blind worden. 
 
SeeYou trekt zich het lot aan van deze kinderen. Via 
dit project wil SeeYou bijdragen aan het grotere doel 
dat er geen voorkombare kinderblindheid meer voor-
komt in het Zuidwesten van Rwanda. Ze willen dat 
kinderen niet langer hun zicht verliezen en als gevolg 
daarvan terecht komen in een leven gekenmerkt door 
armoede en sociale uitsluiting. SeeYou wil dat ze naar 
school kunnen blijven gaan zodat ze ook als ze ouder 
zijn een baan kunnen zoeken. 

Dit programma wordt uitgevoerd in de Zuidwestelijke 
provincies van Rwanda. In deze provincies wil SeeYou 
samen met hun lokale partners er alles aan doen om 
te voorkomen dat kinderen hun zicht op jonge leeftijd 
verliezen. Ze doen dat door een uitgebreide preventie-
campagne en door verbetering van de oog zorg in dit 
gebied. 
 
Een vroege diagnose van oogziektes bij kinderen tus-
sen de 0 en 2 jaar is van groot belang voor de mo-
gelijkheden van herstel van een kind. Samen met de 
ziekenhuizen in de provincie zal SeeYou daarom een 
trainingsprogramma’s voor de medewerkers van zorg-
centra verzorgen die jonge kinderen te zien krijgen 
(bijv. voor inentingen). Zij zullen worden getraind om 
oogziektes te herkennen en om ouders tijdig door te 
verwijzen voor oogzorg.  
 
SeeYou biedt een uitgebreid trainingsprogramma voor 
de 12 districtsziekenhuizen, 119 gezondheidscentra 
en 100 zorgpunten. Naast dit trainingsprogramma zal 
een innovatieve benadering voor verwijzingen wor-
den getest waarbij smartphones worden ingezet voor 
snelle diagnose en verwijzing.  
 
In het Zuidwesten van Rwanda is geen enkel zorgpunt 
waar revaliderende zorg wordt geboden aan blinden. 
Dit project voorziet daarom in het opzetten van reva-
lidatiezorg. Ouders/verzorgers krijgen ondersteuning 
in hoe zij hun kinderen met een visuele beperking cru-
ciale vaardigheden kunnen bijbrengen zodat zij zich 
kunnen redden in de maatschappij. Ook ontvangen ze 
noodzakelijke hulpmiddelen (bijv. bril). In elk district 
zullen in samenwerking met een lokale christelijke 

organisatie steungroepen worden opgezet voor deze 
ouders/verzorgers waarbij psychosociale ondersteu-
ning en inkomensondersteuning voor de armste ge-
zinnen zal worden geboden.  
 
In totaal ontvangen meer dan 100.000 inwoners steun 
door dit project. We hopen op uw steun voor dit mooie 
project. 
Namens de (ZWO) Diaconie 

• Bram Veenema 

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Laura en Jan Beek (Reeënlaan 48, 6741 AX) kregen 
recent zeer goede uitslagen na de lange serie ku-
ren die Laura moest ondergaan. Tijdens deze lange 
en onzekere weg was er telkens weer de kracht van 
de Allerhoogste die hen, door Woord en Geest, nabij 
was. De dankbaarheid bij Laura en Jan, samen met 
dochter Danielle, schoonzoon Corné. Kleinzoon Mor-
ris was (en is!) in die moeilijke tijd een zonnestraal. 

Een aantal weken geleden werd dhr. Dik Thomas-
sen (Honskamperweg 82, 6741 CC) met corona 
opgenomen in het ziekenhuis te Arnhem. Hij wordt 
daar al ruime tijd kunstmatig, op de intensive care, 
in coma gehouden. Zijn vrouw Nanny leeft, samen 
met de kinderen en kleinkinderen, voortdurend 
in spanning vanwege de grote onzekerheid over 
het verloop van de ziekte. In dit alles is er bij velen 
een voortdurend gebed om Gods helende hand.  

Mevr. Greet van Veldhuisen – van Voorst (Molenpark-
weg Oost 13, 6741 ZS) is kortgeleden begonnen met 
een serie chemokuren. Tot nu toe doorstaat ze deze, 
zoals Greet zelf verwoorde, best redelijk. In de keuze 
om toch te beginnen aan behandeling hebben Greet 
en Willem de stem van God krachtig vernomen. 

Een meelevende groet aan onze 
gemeenteleden, die niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, zal hen zeker goed doen.

In de Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA) te Lunte-
ren verblijven:
mevr. Mevr. D. van Doorn-van den Brandhof;
mevr. D.A. Prins–Baar (k.005); 
mevr. W.J.S. van den Dikkenberg–Sluijter (k.023); 
mevr. J.J. van den Hudding–Diepeveen (k.202);
mevr. W.J. Harkema - van Heerdt (k.217);
mevr. Klomp – van de Mast (k.22); 
mevr. T. Bos (k.002);
mevr. C. Romeijn–Kammeraat (k.111); 
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mevr. M. Leenders–Hendriksen (k.21);
mevr. J. Wolff - van Raaij. 

Dhr. W. Waaijenberg is woonachtig in Woon- en Zorg-
villa “Nieuw Boschoord” (Bosrand 1, 6741 DL).

In Norschoten, locatie Drostendijk (Klaverweide 1b, 
3773 AW, Barneveld) verblijven:
mevr. H. Brouwer - van ’t Land,
dhr. M. van de Lagemaat
mevr. L. van Duren – Berends

In De Pleinen te Ede woont mevr. H. Brinks–Vincent 
(Pollenstein 174, H184, 6714 DH).
In Lisidunahof te Leusden (Lisidunalaan 18, 3833 BS) 
woont dhr. E.J.J. Lokhorst. 

‘In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U om-
hoog, biddend om een nieuwe morgen,om een toe-
komst vol van hoop.’

Geboortebericht
"Zo blij, met jou erbij" Met deze mooie woorden delen 
Albert en Karen van Roekel met ons dat Imke Jolijn is 
geboren, zusje van Fleur.
Op 5 november zag zij haar eerste levenslicht. Gro-
te zus Fleur is dolgelukkig met haar kleine zusje. Wij 
wensen het mooie gezinnetje God’s liefdevolle nabij-
heid toe.

In Memoriam – Cornelis Wybe Spelt
Op maandag 22 november jl. overleed, in Zorgcen-
trum Norschoten te Barneveld, Cornelis Wybe Spelt 
op de leeftijd van 73 jaar. De laatste drie maanden 
van zijn leven ontving hij daar de verzorging die thuis, 
vanwege de intensiviteit, te veel vergde van zijn vrouw 
Henny. 
Ruim 48 jaar waren Wybe en Henny in liefde en trouw 
aan elkaar verbonden; door alle jaren bleef de liefde 
zich verdiepen. Beiden hebben dit als een kostbaar 
geschenk ervaren. Geboren in Lunteren en daar vele 
jaren een bekend gezicht in de middenstand koos 
Wybe ook graag het ruime sop met de boot of verken-
de hij binnen- en buitenland met zijn geliefde Volvo. 
Zijn kinderen en kleinkinderen vonden bij hem altijd 
een luisterend oor en deden nooit tevergeefs een be-
roep op hem. In 2020 werd de ondernemende, trotste 
en zorgzame Wybe getroffen door een zwaar hersen-
infarct. Hierdoor werd hij in zijn mobiliteit en vitaliteit 
ernstig geraakt. Eenmaal thuis, na ziekenhuisopname 
en revalidatie, bleven Henny en Wybe strijden voor 
elke centimeter levensvreugde. Dit deden ze ondanks 
het feit dat veel dingen die ze heel graag deden niet 
meer konden. 

In november diende het levenseinde zich aan en moest 
Henny met haar kinderen en kleinkinderen Wybe los-
laten. Voorafgaande aan zijn begrafenis op Natuur-
begraafplaats Heidepol te Arnhem werd er in kleine 
kring afscheid van hem genomen. In alle persoonlijke 
bijdragen klonk ‘de liefde’ door. Op de rouwkaart staat 
het dan ook treffend verwoord: Als iets liefs je verlaat, 
blijft de liefde over. Alles is liefde, alles blijft liefde! 

Wij condoleren Henny en haar gezin van harte met het 
overlijden van Wybe en wensen hen draagkracht van 
de Goede Herder toe. In het donkere dal van verdriet, 
afscheid en gemis, wil Hij als geen ander ons nabij 
zijn met Zijn troostende nabijheid. 

Correspondentieadres: Dorpsstraat 198, 6741 AC, 
Lunteren.

VANUIT DE KERKENRAAD
Als Corona-commissie hebben we uitgebreid gespro-
ken met onze predikant en kerkelijk werker, over de 
kerkdiensten met en rond de Kerst. Het was een goed 
gesprek waarbij we alle mogelijkheden en aspecten 
de revue hebben laten passeren. 

We hebben er begrip voor, dat het voor velen teleur-
stellend is dat we, juist in deze Kerstperiode, opnieuw 
te maken hebben met beperkingen. Alles afwegende 
zijn we tot het volgende gekomen:

Vrijdag 24 december 2021
0m 9.30 uur een extra (“kerstnacht”)dienst (met be-
zoekers); Cock Kroon gaat voor.
Om 22.00 uur Kerstnachtdienst (zonder bezoekers); 
Cock Kroon gaat voor.

De kinder kerstactiviteit
De activiteit van de avond komt te vervallen; er is een 
alternatief voor de middag (info volgt via de jeugdlei-
ding).

Zaterdag 25 december 2021 (1e Kerstdag) :
2 diensten met dezelfde inhoud
Om 9.00 uur een dienst met name voor jonge gezinnen;  
(met bezoekers) er is dus peuterdienst en KND uitslui-
tend voor de onderbouw; ds Steenkamp gaat voor.
Om 11.00 uur een dienst (met bezoekers), er is geen 
KND/peuterdienst; ds Steenkamp gaat voor.

zondag 26 december 2021
Ochtenddienst volgens programma (met bezoekers) 
er is peuterdienst en KND uitsluitend voor de onder-
bouw
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Vrijdagavond 31 december 2021 (oudejaars-avond)
Om 19.30 uur een dienst (zonder bezoekers); ds 
Steenkamp gaat voor.

zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaarsdag)
Ochtenddienst volgens programma (met bezoekers)

zondag 2 januari 2022
Diensten volgens programma

Wij willen onze grote waardering uitspreken voor be-
amerteam/leiding KND/oppas/organisten/kosters/
alle niet nader genoemden en uiteraard ook voor onze 
predikant en kerkelijk werker voor hun extra inzet in 
deze toch al drukke periode.

Ondanks alle beperkingen blijft de Kerstboodschap 
centraal staan!

Vanzelfsprekend zijn we bereikbaar voor vragen/op-
merkingen.
Met vriendelijke groet, mede namens Vera en Ceel,

• Henny Neutel

Samenvatting Grote Kerkenraad 9 
november 2021
Opening
We bespreken, al wandelend, in tweetallen vragen 
over ‘het vieren van mijlpalen tijdens Gods reis met 
ons’. Daarna koppelen we de uitkomsten centraal te-
rug.

Begroting 2022
In aanwezigheid van onze penningmeester (Henk van 
Voorst) wordt de begroting doorgenomen. De begro-
ting wordt akkoord bevonden; de verklaring begroting 
wordt ondertekend door de voorzitter en scriba. Dank 
en waardering worden uitgesproken richting onze 
penningmeester voor het vele werk.

Vanuit het Moderamen/scribaat
Berichten voor publicatie
Het is de bedoeling, dat alle berichten voor de be-
amer/nieuwsbrief/afkondigingen centraal worden in-
gediend via het volgende mailadres: afkondigingen@
maranathakerk.net. Berichten specifiek voor het kerk-
blad kunnen gestuurd worden naar kerkblad@mara-
nathakerk.net.

Gebruik van kerkruimtes
Indien men gebruik wil maken van een ruimte in de 
kerk, is het de bedoeling dat deze vooraf gereserveerd 
wordt via agenda@maranathakerk.net. Hiermee voor-
komen we misverstanden.

Vacatures kerkenraad
De vacatures worden doorgenomen. Er zijn naar aan-
leiding van het gebedsuur diverse namen ingediend 
van mogelijke kandidaten. De betreffende personen 
worden binnenkort door de sectie-ouderlingen bena-
derd. We hopen en bidden dat we als kerkenraad bin-
nenkort weer voltallig mogen zijn.

Vanuit het ouderlingenberaad
We denken na over hoe we als kerkenraad de onder-
linge verbondenheid nog meer kunnen voorleven naar 
de gemeente. Als kerkenraad onderschrijven we dit 
belang en al pratende worden er mooie suggesties 
gedaan. De komende tijd zullen we ons beraden over 
de praktische invulling hiervan.

Groslijst predikanten
De groslijst predikanten (externe predikanten die in de 
MK voorgaan) wordt besproken en aangevuld/aange-
past.

Sluiting
Cock Kroon sluit de vergadering af met gebed.

• Henny Neutel-van Holland, scriba

Kerstwens vanuit de pastorie
2021 heeft enkele monumentale gebeurtenissen ge-
kend: een wereldwijde pandemie, sociale vervreem-
ding over de hele wereld, gesloten grenzen, natio-
nale lockdowns en recessie. En deze veranderingen 
hebben elk deel van ons leven veranderd. Premiers 
en wereldleiders houden persconferenties, wetten 
worden veranderd en we zijn gedwongen nauwelijks 
onze huizen te verlaten. Een leven leiden met zo’n mo-
numentale, wereldwijde overgang kan ons kleiner en 
machteloos doen voelen, maar het geeft ons ook een 
nieuw perspectief op vertrouwde verhalen.

Ook Maria en Jozef kregen te maken met monumen-
tale veranderingen.
Het verhaal begint met een keizer. Een keizer en een 
internationaal decreet dat iedereen zijn plannen moet 
wijzigen. “Iedereen moet naar zijn eigen stad gaan.”.

Het decreet hield er geen rekening mee dat een tiener 
zwanger was. Het decreet negeerde het feit dat een 
jongeman zich op de verkeerde plaats bevond en een 
verloofde had die hij niet alleen kon laten uit angst dat 
zij gedood zou worden. Het decreet bekommerde zich 
niet om haar comfort of verlangen om in deze belang-
rijke en kwetsbare tijd in de buurt van haar dierbaren 
te zijn. Decreten hebben - net als virussen - geen ogen 
of oren of harten, ze hebben geen medeleven of hoop. 
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Decreten - net als virussen - bestaan gewoon. En als 
ze groot genoeg zijn, bestaan ze op een manier die 
andere bestaansvormen verandert en zelfs bedreigt.
Maar net als ons verhaal op gang komt gebeurt er 
iets. Als we niet zo bekend waren met dit verhaal, zou-
den we hier misschien stoppen met lezen.

Maar dan komen er een paar gewone maar interes-
sante mensen in beeld. Jozef en Maria.
Mensen die niet machtig of opmerkelijk zijn, maar 
vandaag de dag kent het grootste deel van de wereld 
hun namen. En vergeet de herders niet. Ze waren bang 
toen ze de engelen zagen. Misschien zou iedereen 
bang zijn om een engel te zien, maar dit gold in het 
bijzonder voor die kleine kring, die niet niet gewend 
was aan machtige mensen die met iets goeds naar 
hen toekwamen.

Dat is een van de redenen waarom we dit verhaal her-
haaldelijk vertellen, het verhaal van de God die waarde 
hecht aan dingen die zo gewoon zijn dat anderen ze 
niet opmerken, die zich verhoudt tot gewone mensen 
die we allemaal liever zouden vergeten. Jezus verwel-
komt ook koningen, maar Jezus was allereerst, de 
God van het gewone.

Ik hoor het hele jaar al van mensen die eenvoudige 
daden van vriendelijkheid hebben aangeboden die be-
langrijker waren dan iemand ooit had gedacht. ‘Het 
was maar een briefje’, zeggen mensen, ‘maar een 
doos chocolaatjes’, ‘maar een telefoontje’, ‘ik luister-
de alleen maar, echt waar’, maar die eenvoudige daad 
bleef mensen bij en bemoedigde hen.

Ik ben tot de overtuiging gekomen dat het geen toeval 
is dat God als baby naar de mensheid is gekomen. 
Baby’s hebben vriendelijkheid nodig om te overleven. 
Ze verleiden ons om onze stem te verzachten en voor 
hen te willen zorgen. Gods eerste geschenk aan de 
mensheid was niet om iets aardigs voor ons te doen, 
maar om grote ogen te hebben die de mensheid ver-
leidden tot kirren, knuffelen en kiekeboe spelen.

Baby’s kunnen geen geweld gebruiken om te krijgen 
wat ze willen. Ze kunnen niet zoals Romeinse keizers 
decreten uitlokken die meerdere landen zullen opvol-
gen. En toch, in bijna elk huishouden dat een baby 
heeft gehad, worden mensen verleid om zichzelf meer 
fysieke en psychologische arbeid te laten verrichten 
dan zij in de meeste gevallen ooit voor een werkgever 
of politiek leider hebben gedaan. 
God komt tot ons, zoals Hij 2000 jaar geleden deed, 
niet vanuit een positie van religieuze of politieke 
macht, maar op de gewone plaatsen van ons leven, 

onze plaatsen van werk en onze huizen. Christus 
komt niet als een decreet maar als een persoon, niet 
als een machtig leider maar met kinderlijke handen 
die Hij vandaag naar u uitstrekt.

Moge u Christus elke dag om u heen zien in dit sei-
zoen. Moge Zijn liefde en vreugde u bekoren. Moge u 
overweldigd worden door Zijn liefde.

• Jacques en Soretha Steenkamp

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 
31 oktober 2021 is € 115,71.
De tussenstand komt hiermee op € 1.224,75.
De volgende derde collecte wordt gehouden op 26 de-
cember 2021. 

Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
oktober en november 2021.
31-10   € 330,25
03-11   € 154,96
07-11   € 307,90
14-11  € 390,20
21-11  € 474,65

In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen.
Tijdens bezoek via de heer Kroon een gift ontvangen 
van € 18,75 voor de kerk en via ds Steenkamp € 75 
voor de kerk.
Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk be-
dankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penningmeester

Actie kerkbalans
In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start.  Het 
thema is ook dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen”. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van 
onze gemeente een brief met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. 
Op dit moment zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers 
die deze brief willen afgeven en een week later weer 
willen ophalen. Ook u kunt uw steentje bijdragen en 
ons helpen. Voor meer informatie en aanmelding kunt 
u zich wenden tot John Veldhuizen. Telefoon: 06-
55706858
Alvast heel hartelijk dank!
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COLLEGE VAN DIAKENEN
Overzicht opbrengsten collecte Diaconie 
maand  oktober

3/10 Jaffa institute Israel € 464,39
10/10 De Herberg te Oosterbeek  € 513,33
17/10 Kerk in Aktie Kameroen € 651,07
24/10 Eigen Diaconie  € 625,88
31/10 De Vluchtheuvel  € 604 ,83

Dit is incl. giften €100,00 voor de Herberg,€125,00 
voor Kameroen,  en diverse malen €50,00 voor de di-
aconie.

Tevens €25,00 euro collectebonnen ontvangen via 
Cock Kroon.

Speciaal dank voor opbrengst bloemenpotje derde 
kwartaal €207,32 en diverse giften.
Ook is de diaconie blij verrast met een deel v.d. op-
brengst v.d. handwerkclub €245,00.

Overzicht opbrengsten collecte Diaconie 
maand november
3/11 Rotondehuis € 264,26
7/11 De Hoop € 421,29
14/11 Kerstattenties 1 € 840,61
21/11 Eigen Jeugd aanvulling € 52,00
28/11 Kerstattenties 2  € 230,31
                            
Dus totaal Kerstattenties   1+2    €1070,92
Bij de kerstattenties collecte zaten 3 mooie giften 
50,100 en 200 euro

Diaconie heeft ook nog extra ontvangen, gift €50 als 
dank voor bezoek, €45 bonnen via Cock Kroon. 
Namens de diaconie,

• Henk van Hierden - penningmeester

Begroting 2022
Hoewel de begroting 2022 vastgesteld is door de di-
aconie , moet deze nog wel in de GK.verg. ingebracht 
worden, vanwege verschijning kerkblad in  december 
willen wij U deze “onder voorbehoud” toch laten zien.
Voor vragen en opmerkingen kunt U mij aanspreken.
Henk van Hierden, penningmeester diaconie.

Nieuw herfst boeket 
Een meelevend echtpaar uit onze gemeente vroeg 
aan de diaconie of er een tweede bloemstuk op het li-
turgisch centrum mocht komen, 1 kleurig stuk tijdens 
voorjaar en zomer, en nu ook een prachtig boeket voor 
herfst en winter. Ook hebben zij daarvoor een mooie 

donatie gedaan en zo werd dit mogelijk i.s.m diaco-
nie.Tevens hebben vrijwilligers uit onze gemeente een 
strakke bloemenzuil gemaakt.

Allen hartelijk dank namens de diaconie

Wat doet het Diaconaal Loket?!
Het is voor iedereen, die een (hulp)vraag heeft. Dat is 
misschien wel heel erg breed zult u zeggen. Iedereen? 
Ja ook voor mensen, die niet kerkelijk zijn. En alle 
hulpvragen, ja alle hulpvragen. 

Wanneer ik een hulpvraag krijg, dan ga ik samen met 
diegene uitzoeken, wat nu concreet de behoefte is. In 
de volgende stap kijk ik, wie of welke bestaande or-
ganisatie kan dit oplossen en verwijs evt. door.  Kan 
dit niet doordat die specifieke zorg er niet is of er 
zeer snel zorg geregeld moet worden, dan ga ik een 
gemeentelid vragen of een oproep plaatsen op de be-
amer en/of in de nieuwsbrief. 

Of wanneer er financiële problemen zijn, dan zal er 
gekeken worden naar een structurele oplossing en/
of financiële bijdrage van de diaconie in de vorm van 
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Begroting diaconie 2022
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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...

concrete ondersteuning, bijvoorbeeld een koelkast 
vervangen, die kapot is gegaan. Al gebeurt, dat na-
tuurlijk niet zo maar. Het gaat om echte nood, niet om 
mensen, die liever niet hun spaarpotje gebruiken.

Hoe ziet dat er nu uit in de praktijk? 
Wanneer iemand eenzaam is, dan kijk ik, welke be-
staande activiteiten worden er georganiseerd. Zit er 
niks passends tussen, dan is de volgende stap, zijn er 
meer mensen, die zich eenzaam voelen? Zo ja, kun-
nen we deze mensen met elkaar koppelen of moet ik 
een oproepje in de nieuwsbrief zetten en de beamer... 
Heeft iemand een luisterend oor nodig, dan zoek ik 
even uit, wie van de ouderlingen, pastoraal medewer-
kers beschikbaar is in die betreffende wijk of dat ik 
mijn eigen oren gebruik.

Of zit iemand ineens met de handen in het haar, om-
dat er een plotse ziekenhuis opname tussendoor 
komt fietsen binnen een gezin met kleine kinderen, 
dan is het toch maar wat fijn, als er direct naar prak-
tische ondersteuning wordt gekeken. Zijn er buren, is 
er familie of moeten we als gemeente bij springen en 
samen de maaltijden regelen bijvoorbeeld.

Kortom heeft u een (hulp)vraag en weet u het ant-
woord niet, dan kijken we samen, wat het antwoord 
zou kunnen zijn. Vraag gerust!!! Wij geloven in het Le-
vende Water, wat ons altijd zal voorzien, juist wanneer 
wij het zelf even niet meer weten.

Vrijwilligers gevraagd!
U snapt natuurlijk, dat ik dit niet in mijn eentje kan 
doen; ) Het zou fijn zijn, als ik mensen weet, die soms 
eens:
• willen rijden naar …;
• een maaltijd willen koken;
• op willen passen, aanwezig willen zijn;
• een bakkie willen doen;
• de handen uit de mouwen willen steken door...enz. 

enz.

Wanneer ik namen heb, dan kan ik veel sneller actie 
nemen bij plotse hulpvragen. En raken de vrijwilligers 
gespecialiseerd in dat wat zij graag doen.
Daarnaast heb ik iemand nodig, die het leuk vindt om 
de hulpvragen te matchen met de vrijwilligers, dat zou 
fantastisch zijn.

Heeft u een hulpvraag, vragen over het diaconaal lo-
ket of de vrijwilligers taken, dan kunt u mij gerust bel-
len, mailen of appen op  tel. 06-81408565, op per mail 
rosalie.van.schooneveld@maranathakerk.net 

• Rosalie van Schooneveld-Foppen, 

Taakgroep ZWO

Postzegels, prentbrief-kaarten en 
telefoonkaarten voor de zending. 
In de hal van de kerk hangt een brievenbus met het 
opschrift: ZWO. Hier kunt u uw postzegels, prent-
briefkaarten en gebruikte telefoonkaarten in doen. 
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk. 

De volgende prentbriefkaarten zijn bruikbaar:
-  Onbeschadigde enkele ansichtkaarten met of zon-

der postzegel met een afbeelding aan de ene en 
(ruimte voor) adres en frankering aan de andere 
kant. Geen enkele kaarten die in een envelop ver-
zonden moeten worden.

-  Dubbele kaarten van Anton Pieck, ‘Voor het kind’ of 
‘Stichting Kinderpostzegels’. Andere dubbele kaar-
ten en eigen gemaakte kaarten zijn niet bruikbaar

-  Zelfgemaakte kaarten
-  Geboortekaartjes
Alle andere dubbele kaarten en eigen gemaakte kaar-
ten zijn niet bruikbaar.
 
Postzegels.
Ook complete verzamelingen. Nooit postzegels van 
ansichtkaarten afweken of afscheuren. Afknippen 
met rand van minimaal één centimeter rondom.

Buitenlands en oud Nederlands geld
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STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Dietrich Bonhoeffer, 17 december 1943 

‘Christelijk gezien kan een Kerst in de gevan-
genis immers geen bijzonder probleem zijn. 

Waarschijnlijk vieren velen hier in huis een  zin-
voller en echter kerstfeest dan daar waar men 
alleen nog maar de naam van het feest kent. 
Dat ellende, pijn, armoede, eenzaamheid, hul-

peloosheid en schuld voor Gods ogen iets heel 
anders betekenen dan volgens de mensen, dat 
God zich juist daarheen keert waar de mensen 
zich plegen af te keren, dat Christus in een stal 
geboren werd omdat er voor hem geen plaats 

in de herberg was – dat begrijpt een gevangene 
beter dan iemand anders en dat is voor hem 
echt een blijde boodschap, en doordat hij dat 

gelooft, weet hij zich geplaatst in de christelijke 
gemeenschap, die alle grenzen van ruimte en 

tijd doorbreekt, en verliezen de gevangenismu-
ren hun betekenis.’ 

TAAKGROEP GROENE KERK
Gesprekskring ‘Eenvoudig Leven’
De Taakgroep Groene Kerk organiseert in januari 2022 
een drietal gespreksavonden rond het thema ‘Eenvou-
dig leven’. We bespreken het boek van ds. Sam Jan-
se en anderen uit de Protestantse Kerk die binnen de 
PKN speciale aandacht aan deze thematiek  geven. 
We zoeken samen hoe we vorm kunnen geven aan 
een duurzame én vreugdevolle levensstijl. 

Data: donderdag 20 januari; 10 februari; 3 maart 2022. 
Tijden: 20.00 uur – 21.30
Begeleiding: Kees Verduijn
Er is een gerede kans dat we niet live bij elkaar kunnen 
komen vanwege de Coronamaatregelen. In dat geval 
schakelen organiseren we een digitale bijeenkomst 
die duurt tot 21.00 uur. Heb je hier belangstelling 
stuur een mail naar groenekerk@maranathakerk.net

VORMING EN TOERUSTING
Maak kennis met… Jarda Bouw

‘Jezus geeft het je, en je mag het 
ontvangen’
Hallo allemaal, mijn naam is Jarda Bouw. Ik ben 
24 jaar en ik woon sinds kort in Ede. In deze ‘stad’ 
mag ik als leerkracht voor de klas staan in groep ½. 
Als kind al ging ik naar de Maranathakerk en ben er 
sinds dien niet meer weggegaan. Met veel plezier en 
enthousiasme mag ik meehelpen bij de organisatie 
van verschillende activiteiten. 

Hoe was jouw opvoeding?
Ik ben gelovig opgevoed, ik ging vooral met mijn 
moeder naar de kerk en vond het als klein jongetje al 
bijzonder dat je dan samen kwam, en dat er dan iets 
gezamenlijks was waar je voor samen kwam. En als 
je dan rondkeek, wij zaten links achterin, dan zag je 
dat iedereen anders was, dat ben ik altijd vast blijven 
houden.
En vooral van m’n opa en oma, die hebben er ook 
echt een rol in gespeeld. Mijn opa had altijd zo’n 
dikke bijbel met een stoffen en door de jaren heen 
gerafelde bladwijzer. Toen ik een jaar of 8 was, werd 
ik gevraagd te spelen in de kerstmusical in de Mara-
nathakerk. Dat was de 1e keer dat ik op het podium 
stond en ben sindsdien niet meer weggegaan.
‘En als je dan vanuit liefde naar een doel streeft, dat 
vind ik echt tof!’

Hoe kwam jij zelf tot geloof?
Ik heb mooie dingen meegemaakt en merk dat dat 
me veel kracht geeft. Jezus geeft het je, en je mag 
het ontvangen. En als je dan vanuit liefde naar een 
doel streeft, dat vind ik echt tof! Ik denk dat dat me 
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wel gevormd heeft binnen mijn geloof. En dat dat 
op allerlei manieren kan. Een kerstmusical of jeugd-
kamp,  wat ik ook mag draaien. Er zijn al mooie din-
gen op mijn pad gekomen.

Op welk persoon in de bijbel lijk jij het meest?
Ik vind de vader van het verhaal van de verloren zoon 
altijd heel mooi. Ik weet niet zozeer of ik me daarin 
spiegel, maar ik vind dat een krachtig persoon. Dat je 
met open armen iemand op mag wachten, waar hij 
ook vandaan komt.

Hoe ben je voor de kleuterklas terecht gekomen?
Ik was altijd al wel een sociaal dier, en ik vond het 
gaaf om mensen samen te brengen. Dat viel mooi 
samen in de pabo. Ik heb de CHE gekozen voor het 
geloof en de afstand. Nieuwe mensen, dingen leren 
en op weg helpen. Eerst wilde ik het theater in, iets 
creatiefs doen maar de pabo trok me toch meer. In 
mijn 2e jaar liep ik stage in de kleuterklas. Het werd 
me aangeraden om in ieder geval 1 keer de kleuters 
te doen. En toen kwam ik bij 2 hele leuke (inmiddels) 
collega’s terecht, want ik mocht daar blijven.

Wat kun jij zelf van de kinderen leren?
Kleuters zijn heel enthousiast, een open blik op de 
wereld en ik mag ze daarin coachen. Dat vind ik heel 
mooi! Ik mag de grenzen aanbieden, maar daar bin-
nenin mogen ze ontdekken. Ga soms eens zitten, 
ervaren wat een kind ervaart. Durf aan de zijlijn te 
staan, om te kijken wat een kind doet. Stil staan, om 
je te verwonderen om kleine dingen. Kinderen zien 
soms ook echt andere dingen.

Wat zou je graag willen doen en heb je nog nooit 
gedaan?
Ik ben echt wel een reiziger, dus ik zou heel graag 
op reis willen voor langere tijd. Dat zou ik tof vinden! 
En ik zou graag in het buitenland willen werken. Met 
de pabo hebben we een keer een reis gemaakt naar 
Schotland. Daar wordt het christelijk onderwijs niet 
gesubsidieerd. De school was niet groter dan de kel-
der in onze kerk.
Mijn meisje vindt het gelukkig ook fijn om te reizen, 
ze is een paar jaar terug naar het buitenland geweest 
om te werken in een verloskundige praktijk. En ze wil 
ook graag terug. Graag zou ik ook meer van Gods 
schepping willen zien. Amerika staat hoog op m’n 
lijstje, qua geschiedenis is daar veel gebeurd.

Wat maakt jou betrokken bij de Maranathakerk, en 
wat zou je willen veranderen?
 Ik geef club aan groep 5/6 en ga mee op startkamp 
en zeilkamp. Ik mag nu bij de jeugddienstcommissie 

zitten, en wordt regelmatig gevraagd voor de kerstkin-
derdienst. Meer combineren, meer een doorlopende 
lijn voor de jeugd. Toen ik 15, 16 jaar was, was ik trots 
dat ik bij JIM (jeugd in Maranathakerk) zat. Terug naar 
JIM, dat zou ik gaaf vinden! Meer gezamenlijk!

• Alice Pater

OVERIG KERKELIJK NIEUWS
Vanuit de Classis
Bewogen dagen, de synode vergaderde
“Eind goed, een protestantse kijk op euthanasie”: de 
lezing van dr. Theo Boer, hoogleraar bij de Protestant 
Theologische Universiteit, was één van de onderwer-
pen op de generale synode. Aan de synode van Em-
den, 450 jaar geleden, werd aandacht besteed. Het is 
een rijkdom dat we samen, luthersen, gereformeerden 
en hervormden, mochten luisteren, zingen en avond-
maal vieren. Het is bijzonder en een teken van verbon-
denheid om het brood uitgereikt te krijgen door een 
predikant uit Emden. Lees verder op pknclassisvelu-
we.nl/verslagen impressie generale synode 11 en 12 
november 2021.

• Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Opstart vrije inloopochtend op 
donderdagen in de Muldersschuur.
Onze huidige maatschappij is een uitdagende. Juist in 
deze tijd met het coronavirus en daarna zullen we al-
les op alles moeten zetten bij het omzien naar elkaar. 
Ontmoetingen, hoe moeilijk ook, zijn essentieel voor 
mensen met weinig contacten. Vanuit onze overtui-
ging steken met alle kerken de handen ineen met een 
activiteit waarin ontmoeten centraal staat.

Naast de ontmoetingen op elke dinsdagochtend in de 
Muldersschuur gaan we twee extra koffie inloopoch-
tenden per maand organiseren op de eerste en derde 
donderdag voor de maanden februari, maart, april en 
mei in 2022.

Vraag: Kan elke kerk voor een maand twee vrijwilli-
gers leveren die koffie willen schenken?

In mei gaan we deze activiteit evalueren en kijken of 
er behoefte is aan deze activiteit en of er voldoende 
vrijwilligers zijn.

Doel: Laagdrempelige onderlinge ontmoeting. In het 
bijzonder voor hen die een klein netwerk hebben. 
Eventueel:  Met daarnaast ontspanning en zo 
mogelijk in de toekomst aandacht voor bewegen en 
gezondheid. Met bijvoorbeeld een spreker met een in-
teressant onderwerp op dat gebied.
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Doelgroep: inwoners uit Lunteren.
Plaats: Muldersschuur, Roskammersteeg Lunteren.
Tijdstip : 1e en 3e donderdag van de maand , 10.00-
11.30 uur.
Kosten: Eigen vrijwillige bijdrage van de bezoekers .

Vanuit de Vluchtheuvel-Lunteren is een vaste persoon 
eindverantwoordelijk en daaromheen 
staan voor elke maand 2 vrijwilligers vanuit de kerken.
In mei gaan we deze activiteit evalueren en kijken of 
er behoefte is aan deze activiteit en of we voldoende 
vrijwilligers hebben om een vast team te kunnen or-
ganiseren.
Graag aanmelden bij: Geeske Telgen, geeske.telgen@
planet.nl, 487046

MEDEDELINGEN
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.

Kerkblad komende jaar
Komende jaar komt het kerkblad 11 keer uit.
Kopij inleveren elke eerste woensdag van de maand, 
kerkblad komt uit op elke tweede woensdag van de 

AGENDA
In verband met de recente coronamaatregelen, 
die op het moment van het drukken van dit kerk-
blad nog niet geheel bekend waren, verwijzen we 
u voor een actuele update naar de website. htt-
ps://maranathakerk.net/nieuws/agenda/



maand. In de maand augustus komt er geen kerkblad 
uit (dit omdat er in de zomerperiode minder te melden 
is.) De zomer nieuwsbrief komt hiermee te vervallen. 

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 66 nr. 1 
van woensdag 12 januari kunt u tot en met woensdag 
5 januari 22.00 uur inleveren. Gelieve kopij digitaal 
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 12 januari 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 
20.30 uur. 
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Johan schudt bijna onmerkbaar zijn hoofd. Hoe ver-
drietig hij ook is om het gemis, toch kan hij de gedach-
te niet onderdrukken dat God haar precies op tijd had 
thuisgehaald. Hoe zou zij zich ooit staande hebben 
gehouden in deze coronatijd? De opdracht om af-
stand te houden zou een onoverbrugbaar ravijn voor 
haar geweest zijn. Geen contact betekende voor haar 
geen leven.

Een maand voor de eerste persconferentie was ze 
heengegaan – en hij zag daar een bijzondere vorm 
van genade in. Het had zo moeten zijn.

Maar haar overlijden was tegelijk ook te vroeg geko-
men. Te vroeg voor hun dochter Maartje die een paar 
maanden later heuglijk nieuws had. Huilend had ze 
hem aan de telefoon. ‘Je wordt opa! Maar het is zo 
vreemd, pap, zo raar dat ik het jou nu als eerste ga 
vertellen.’ Hij begreep precies wat ze bedoelde. Zij 

hadden samen nooit goed kunnen praten. Hij was 
stugger, meer op zichzelf en gesloten, maar met haar 
moeder deelde ze alles. En nu zij er niet meer was, zat 
er op dit moment niets anders op dan haar vader te 
bellen. ‘Ik ben zwanger, pap. Ik ben zo blij. Zo onge-
looflijk blij. En toch ben ik de hele tijd aan het huilen...’

Hij knikte, maar zei niks. Ook hij voelde tranen opko-
men. Hoe zou hij zijn dochter ooit kunnen troosten?
‘Was mama er nu nog maar, pap. Dan had ze dit ook 
mee kunnen maken. Ze zei een paar maanden gele-
den nog dat ze zo graag een kleinkind in haar armen 
wilden houden.’ Hij kon nog altijd niets anders dan 
knikken.

‘Ben je er nog, pap? Ik hoor je niet meer.’ ‘Ik ben er. Lie-
verd. Ik. Weet je. Ik.’ Even waren ze allebei stil geweest, 
alsof de denkbeeldige telefoonlijn een moment onder 
stroom stond en communicatie zonder woorden mo-

Kind
een  kerstverhaal  -  pe ter  van  d i jk

In gedachten verzonken loopt hij langs de strakke rijen 

stenen naar de uitgang van de begraafplaats. Hij mist haar, 

zijn Wilma. Zijn kordate,zorgzame vrouw. Wat had ze ervan 

gehouden om mensen te omhelzen,om ze bemoedigend 

te omarmen. Bij een begroeting gaf ze niet één hand,maar 

twee, alsof ze de ander niet meer los wilde laten. 
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gelijk maakte. ‘Wanneer verwacht je de baby, Maar-
tje?’ ‘Met kerst, paps. Met kerst!’ Hij had geglimlacht. 
‘Met kerst. Een echt kerstcadeau.’ ‘Een vredescadeau.’
Weer moest hij vechten tegen de tranen. Dat juist 
Maartje deze woorden sprak, raakte hem diep. Hoe-
veel strijd hadden ze niet gehad? Hoeveel woorden 
waren er niet gevallen, te zwaar om ooit nog opge-
raapt te kunnen worden? En nu dit. Een vredescadeau. 
Met kerst. Zijn kleine kind. 

Wilma had het vreselijk gevonden dat Maartje vlak na 
haar studenten tijd aan de andere kant van het land 
was gaan wonen. Maar sindsdien belden ze elkaar 
dagelijks en lachten en smoesden alsof de afstand 
niet bestond. Hijzelf had er snel vrede mee gehad. 
Het voordeel was dat de onderlinge ruzies een stuk 
minder frequent en dus ook aanzienlijk minder fel 
werden. Regelmatig tuften zij samen naar hun doch-
ter. De autoritjes had hij vanwege de diepe gesprek-
ken met Wilma altijd als een geschenk ervaren. En nu 
hij de afstand tegenwoordig alleen aflegde, ervoer hij 
vooral rust. Alleen in zijn afgesloten universum, opge-
sloten met de rustgevende muziek uit de autoradio. 

Soms reed hij zelfs een stukje om, in een poging die 
heerlijke tijd wat te rekken. Hij reed alsof hij nergens 
naar op weg was, alleen maar naar zichzelf. Dan be-
zag hij zichzelf als zo’n filmster in een veel te grote 
auto, terwijl de radio zijn filmmuziek mixte. ‘Niets kan 
mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en 
geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, 
dicht bij U zijn.’ 

Uit de radio klinkt het lied dat Wilma de laatste dagen 
had vergezeld. En steeds weer als hij de melodie hoort, 
wordt het warm rond zijn hart. Alsof de tekst speciaal 
voor hem en Wilma is geschreven en getoonzet. Als-
of de radio weet dat hij nu in de auto zit te luisteren. 
‘Niets kan mij ooit scheiden’, dat was precies de ge-
loofsbelijdenis geweest van Wilma. Hoe ze zich vast-
hield aan haar geloof had hem altijd getroffen. Zelf 
heeft hij daar meer moeite mee, geloven gaat hem 
vaak niet makkelijk af. 

Het geloof op zich vindt hij mooi en het besef dat God 
hem ziet, geeft rust. Maar de mensen, of liever, men-
sen in het algemeen, maken geloven soms zo lastig. 
‘Dat je niet graag onder de mensen bent, Johan, dat 
kan ik niet veranderen. Maar je eigen dochter. Die kun 
je toch wel wat hartelijker ontvangen?’ Hoe vaak had 
Wilma dat niet tegen hem gezegd? En ze had gelijk.

Misschien had God ook gelijk gehad door Wilma en 
niet hem voor deze hele crisis thuis te halen. Hijzelf 

vond de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven 
één grote zegen. Op zondagochtend zat hij heerlijk op 
de bank en keek de online dienst. Daarna slingerde 
hij de radio aan om verder te gaan met zingen. Voor 
hem was het prima. Geen ongewenste verjaarsvisites, 
geen drie kussen, geen uitvluchten om thuis te kun-
nen blijven. 

‘Johan, kom op. Ga eropuit! Zodra het weer kan ga je 
naar je dochter, hoor je!’ Ze had het zinnetje nooit echt 
zo uitgesproken, maar toch leek hij het te horen bij 
alles wat hij deed - als hij zijn tanden poetste, wan-
neer hij zijn koelkast inruimde, als hij met zijn bord op 
schoot weer voor de televisie plofte.

Langzaam trekt het winterse landschap aan hem 
voorbij. De sneeuw uit de weersverwachting had zich 
niet laten zien. Neuriënd glijdt zijn blik over de lege 
weilanden. ‘Kijk ons leven of we God zijn Tot we staan 
voor de rivier Want elke stap die brengt ons dichter Bij 
de grote oversteek.’ Wel honderd keer heeft hij dit lied 
al gehoord. En toch treffen hem telkens juist deze re-
gels en iedere keer lijken ze wat anders te betekenen.
Maar vandaag prikkelen ze hem nog meer. Want leeft 
hij zelf inderdaad niet alsof hij God is? Zijn hele leven 
heeft hij de wind mee gehad, een echt zondagskind. 
Hoe kwam dat? Is dat ten diepste niet doordat hij zich 
alleen bekommert om... zichzelf? In het verleden had 
Wilma voor Maartje gezorgd en voor zoveel andere
mensen. Maar nu Wilma er niet meer is en nu de sa-
menleving op slot zit, lonkt zijn fort. Zijn eenzame fort, 
waar het prima toeven is. Hij heeft geen anderen no-
dig. Opeens springen hem de tranen in de ogen. Komt 
het door de tekst van het liedje? Of schiet hij vol door 
zijn eigen onrustige gevoel dat hem de hele week al 
achtervolgt?

Maartje had hem gebeld. ‘Kom je? Ik mis je,’ had ze 
gezegd. Het had hem onrustig gemaakt. En nu, een 
paar dagen later, rijdt hij hier. Levend alsof hij zelf 
God is, maar ondertussen wel mooi met tranen in zijn 
ogen. Op weg naar zijn dochter. Zijn zwangere doch-
ter. Waarom heeft ze hem juist nu gebeld? Is het om-
dat de kerstdagen naderden? Is het vanwege de over 
elkaar heen buitelende reclames met warme gezin-
nen aan gedekte tafels? Of zal ze echt verlangen naar 
zijn vaderlijke aanwezigheid? Kon hij maar een nieuw 
begin maken. Met haar. Met de hele wereld. Kon hij 
maar leren leven zoals Wilma had geleefd. Een gul, 
omarmend, hartelijk, op de ander gericht leven. Even 
komt het in zijn hoofd op dat deze kerst, of anders het 
komende nieuwe jaar, een mooie aanleiding kan zijn 
om te veranderen. Maar hij schudt zijn hoofd. Het zit 
er niet meer in. Al te lang zit hij vast in de patronen 

Kind
een  kerstverhaal  -  pe ter  van  d i jk
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die zijn ontstaan. Zo staat zijn antenne niet afgesteld. 
Nee, er zou een wonder moeten gebeuren om hem zo-
ver te krijgen. Hij zou opnieuw geboren moeten wor-
den. Volkomen. Er zou een heel nieuw leven moeten 
groeien. ‘Wat een wonder dat God met ons is! Liefde 
kent bij Hem geen grenzen.’ Weer zo’n kerstliedje. En 
wat een prachtige melodie. Hoe krijgen die muzikan-
ten het toch voor elkaar. Elke keer weer speelt de ra-
dio het juiste liedje op het juiste moment. Hoe komt... 

Hij schrikt als hij in het scherm van zijn auto ziet dat 
Maartje hem belt. Er zal toch niks zijn? ‘Pap!’ ‘Ja, ik 
ben er al bijna, lieverd.’ Hij voelt de tranen achter zijn 
ogen prikken. Wat gebeurt er opeens met hem? Zijn 
het die kerstliedjes die hem sentimenteler maken? 
‘Je raadt het nooit! Je bent opa geworden. Zet je auto 
even aan de kant, pap.’ ‘Je hebt gelijk. Ja, je hebt ge-
lijk.’ Te snel stuurt hij naar rechts en hoort niet hoe een 
auto hem luid toeterend passeert. ‘Meisje toch. Het 
kindje is er al! Wat een wonder! Wat mooi!’ ‘Het is een 
jongetje.’ ‘Wat mooi. En is alles goed?’ 

‘Ik wil hem Johan noemen. Naar jou, pap. Naar jou!’ 
Zijn mond opent zich wel, maar er komt geen geluid 
uit. Wat moet hij zeggen? Alsof de woorden te klein 
zijn voor wat er gezegd moet worden. ‘Ben je er nog 
pap? Waar zit je?’

‘Ik ben er nog, lieverd. Nog 10 minuten, dan ben ik bij 
je.’ Hij vergeet gedag te zeggen en draait snel de weg 
weer op. Hij is opa! Het baby’tje heeft zijn naam gekre-
gen! Als de deur opengaat slaat hij zijn schoonzoon 
hartelijk op de schouder. Warmer dan hij ooit heeft 
gedaan. ‘Waar is ze? Waar zijn ze?’ Zonder het ant-
woord af te wachten, beent hij naar boven en loopt op 
het zachte gehuil van een pasgeboren baby af. Zijn 

ogen schieten opnieuw vol als hij zijn dochter ziet, zijn 
Maartje, die de kleine Johan zacht probeert te sussen. 
Hij steekt zijn handen uit en zonder iets te zeggen 
krijgt hij de baby toegereikt. Hij omarmt het jongetje, 
kust het en is niet van plan het ooit nog los te laten.
Dit is zijn nieuwe begin, dit is zijn nieuwe leven.

Dit is het wonder dat moest komen. ‘Pap? Hoe vind je 
hem? Mooi is hij hè?’ Hij hoort hoe zijn dochter con-
tact met hem probeert te maken. ‘Pap?’ ‘Ja, lieverd. 
Hij is zo mooi. Zo mooi.’ ‘Je kunt hem haast niet los-
laten hè?’

‘Nee, nee, niet echt nee.’ Voorzichtig neemt de kraam-
verzorgster de baby over. ‘Heerlijk hè, om zo’n poppe-
tje zo dicht tegen je aan te houden. We hebben het 
zo gemist het afgelopen jaar. Dat knuffelen. En met 
een baby mag het gewoon.’ Johan glimlacht, door zijn 
tranen ziet hij de vrouw niet helemaal scherp meer.

‘Voor mij duurt dat afstand houden al mijn leven lang 
hoor, mevrouw. Ik was niet zo’n knuffelaar.’ ‘Was.... 
Nou, dat lijkt me nu wel verleden tijd,’ glimlacht de 
kraamzuster. ‘Inderdaad, mevrouw. Die tijd is voorbij.’ 
Johan kijkt naar zijn kleine voorbeeld. Naar een baby 
die zich zonder terughoudendheid laat omarmen en 
kussen. Dan pas zoekt hij de ogen van zijn dochter. 
Alles is goed nu. Het verleden is achtergebleven en 
er is iets heel nieuws voor in de plaats gekomen. Hij 
ziet dat Maartje hetzelfde denkt. ‘Ik heb het je toch 
gezegd, pap. Het is een echt kerstkindje.’ 

Langzaam buigt hij voorover en geeft zijn dochter 
een warme omhelzing. ‘Mijn kleine Johan, een echt 
vredeskind.’ Maartje lacht en veegt de tranen van zijn 
wangen.
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BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS
College van Kerkrentmeesters

Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans    CvK Kerkelijke bijdrage    NL66RABO 0166354449
Kerkblad    Kerkblad MK     NL44RABO0168495538
Solidariteitskas    Solkas MK     NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken  Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” NL54RABO0337500398

Diaconie
Giften    Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Z.W.O. - commissie
Giften    Z.W.O.-cie “Maranathakerk”   NL82RABO0337512795

Jeugdraad
Giften    Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon
Giften    Werkgroep Libanon    NL79RABO0337403724
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BIJBELLEESROOSTER
December 
wo 15  Jesaja 6:1-12
do 16  Jesaja 7:1-9
vr 17  Jesaja 7:10-17
za 18  Jesaja 7:18-25 
zo 19  Lucas 1:57-66
ma 20  Lucas 1:67-80
di 21  Jesaja 8:1-10
wo 22  Jesaja 8:11-23 
do 23  Jesaja 9:1-6
vr 24  Lucas 2:1-20
za 25  Johannes 1:1-18
zo 26  Psalm 98
ma 27  Romeinen 15:14-21
di 28  Romeinen 15:22-33
wo 29  Romeinen 16:1-16
do 30  Romeinen 16:17-27
vr 31  Psalm 121

Januari
za 1 jan  Lucas 2:21-32
zo 2 jan  Lucas 2:33-40
ma 3 jan Lucas 2:41-52
di 4 jan  Jesaja 41:1-7
wo 5 jan Jesaja 41:8-13
do 6 jan  Jesaja 41:14-20 
vr 7 jan  Jesaja 41:21-29
za 8 jan  Jesaja 42:1-13
zo 9 jan  Johannes 1:19-28
ma 10 jan Johannes 1:29-42
di 11 jan Johannes 1:43-51
wo 12 jan Psalm 46
do 13 jan Lucas 3:1-9
vr 14 jan Lucas 3:10-22
za 15 jan Lucas 3:23-38



ADVENT

In het donker van de wereld
In het duister van de nacht
Houdt de chaos ons gegijzeld
Kijk ik uit naar U, - ik wacht -
 
In de onrust van dit leven
Waar ik vaak de rust niet vind
Belooft U, Uw Zoon te geven
Kijk ik uit naar U, dit Kind
 
Geef ons redding, blijdschap, vrede
Reinig, zegen, geef herstel
Luistert U naar onze bede
Jezus, Redder, Kom - kom snel – 

Thea den Hoedt
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Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net
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Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net
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Er is nog ruimte!

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?

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Er is nog ruimte!

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

26



Wilt u uw kerk steunen?

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Er is nog ruimte!

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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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


