
MEDITATIE
Luctor et Emergo

‘Zo bleef Jakob alleen achter. En 
een man worstelde met hem, totdat 

de dag aanbrak’ (Genesis 32:24)

Onder het Wapen van Zeeland staat de spreuk ‘Luc-
tor et Emergo’. Deze Latijnse spreuk betekent zoveel als 

‘ik worstel en kom boven’. Als je het wapen bekijkt zie je een 
leeuw uit het water oprijzen. Het tekent de eeuwenlange worsteling 

van de Zeeuwen met zowel het water als met vijandelijke indringers. 
Het was menigmaal een gevecht op leven en dood. In de meidagen van 
1940 werd de strijd niet zomaar gestaakt en in februari 1953 vocht men 

als één man tegen het wassende water. Ze kwamen het uiteindelijk te 
boven, maar de worsteling liet wel haar sporen na. 

Nu is ‘worstelen’ in het leven van 
aartsvader Jakob een terugkerend 
refrein. Na jaren in het buitenland 
te hebben gewoond heeft Jakob de 
terugreis naar Kanaän aanvaard. 
Hij heeft zich weten te ontworste-
len aan de greep van oom Laban. 
Zonder zijn schoonvader over de 
aanstaande verhuizing in te lichten 
is hij vertrokken. 

Toen Jakob in Haran aankwam 
was hij alleen en bezat hij geen 
rooie cent. Bij zijn vertrek is hij 
echtgenoot, vader en ondernemer. 
Door hard te werken en het spel 
slim te spelen is hij een vermogend 
man geworden. Het vertrek met 
stille trom doet de toch al gespan-
nen verhouding geen goed. Laban 
weet de verhuisstoet te achterha-
len en haalt verhaal. Jakob komt 
op zijn beurt ook met oud zeer op 
de proppen. Nadat de gemoede-
ren wat bedaard zijn reiken ze el-
kaar de hand en beloven ze elkaar 
voortaan ongemoeid te laten (Ge-
nesis 31). 

Na dit verzoeningsgesprek na-
dert Jakob met heel zijn hebben 

en houden het grensriviertje de 
Jabbok. Aan de overkant wacht 
bekend gebied maar ook de con-
frontatie met zijn tweelingbroer 
Ezau. ’s Nachts bij lage waterstand 
loodst hij zijn vrouwen, kinderen en 
veestapel naar de andere oever. 
Zelf blijft hij achter. Jakob kiest op 
de drempel van een nieuwe peri-
ode voor een moment van bezin-
ning. Op zo’n ‘grensovergang’ heb 
je geen behoefte aan mensen die 
hun mening geven over alles wat er 
gebeurt is, en op goedbedoelde ad-
viezen of goedkope troostwoorden 
zit je ook niet te wachten. 

Het alleenzijn is niet voor lan-
ge duur. In het nachtelijk duister 
dringt iemand zich aan Jakob op. 
Het gaat er in de worsteling hard 
aan toe. Beide worstelaars zijn 
niet bereid de handdoek in de ring 
te gooien. Als het licht begint te 
worden wil de onbekende man de 
strijd staken. Maar Jakob weet van 
geen ophouden: ‘Ik laat u niet gaan, 
tenzij gij mij zegent.’ Nu is er bij Ja-
kob het besef: zegen is niet te koop 
of te claimen. Zegen is alleen maar 
te ontvangen met lege handen! 
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Voordat hij gezegend kan worden moet wel de ware 
Jakob voor de dag komen. Maar zodra hij eerlijk wordt 
komt er ook ruimte voor verandering (Psalm 32). Hij 
krijgt zelfs een nieuwe naam en mag voortaan als 
Israël door het leven. Jakob zal nooit meer de oude 
worden, Godzijdank! Als een ander mens gaat hij de 
Jabbok over. De worsteling heeft wel zijn sporen na-
gelaten maar het kan de diepe vrede en vreugde van 
zijn hart niet wegnemen (Filippenzen 4:7). 

‘Luctor et Emergo’, daar weten ze niet alleen in Zeel-
and alles van. Het leven in Lunteren en daarbuiten is 
soms een heel gevecht. Je worstelt met je persoonlij-
ke geschiedenis van winst en verlies. Je lijdt mee met 
de wereld waarin zoveel wordt geleden en gestreden. 
En geloven zonder strijd is al helemaal ondenkbaar. 
Maar opgeven is geen optie, ik laat U niet gaan! Dank-
zij Christus weet ik het vast en zeker: ik worstel en 
kom Boven!

• Cock Kroon

EREDIENSTEN
Zondag 21 november 
09:30 uur dhr.  J. Kroon
  Laatste zondag Kerkelijk jaar
19:00 uur mevr. Maaike v/d Wetering-Wolswinkel 
  Gez. jeugddienst in MK
 Collecten
 1. Jeugd Maranathakerk
 2. Kerkrentmeesters 

Zondag 28 november  1ste Advent
09:30 uur ds. B. Reitsma, Ermelo 
19:00 uur dhr. Giel Stomphorst, Vesper
 Collecten
 1. Kerstattenties ouderen
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 5 december  2de Advent
09:30 uur ds. J. Steenkamp
19:00 uur ds. J. Steenkamp
 Collecten
 1. Voedselbank Ede
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 12 december  3de Advent
09:30 uur ds. J. Steenkamp
19:00 uur ds. J. van Slooten , Zuidlaren
 Collecten
 1. Jong Protestant
 2. Kerkrentmeesters

BEZORGING BLOEMENGROET
21 november
 Teuni van de Hoef Nellie Scherrenburg
28 november
 Gerrie Vreugdenhil Dhr. Lijbers
5 december
 Stieneke Meppelder Mw. Mulder
12 december
 Nellie Scherrenburg Mw. Van de Top

BIJ DE EREDIENSTEN
Zondag Voleinding - Laatste zondag 
kerkelijk jaar
Zondag 21 november a.s. is Zondag Voleinding, 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die 
dag zullen zij die ons in het afgelopen jaar door de 
dood ontvielen herdacht worden. Wij willen hen 
herinneren in woord en geest en hun namen noe-
men waarmee ze voor altijd een plaats hebben 
gekregen in de harten van de nabestaanden en in 
dat van onze gemeente. Een bewogen moment.  
 
De dienst begint om 9.30 uur en zal worden geleid 
door onze kerkelijk werker, de heer J. Kroon.

Bij iedere naam die genoemd wordt zullen nabestaan-
den of een catechisant een witte roos plaatsen in 
een vaas op het liturgisch centrum. Na afloop van de 
dienst zal één van de ambtsdragers de vaas plaatsen 

op de tafel in de hal van de kerk. Nabestaanden kun-
nen, wanneer zij dat willen, daaruit een roos mee naar 
huis nemen.

• Henny Neutel-van Holland, Scriba

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 21 november 2021 – Jeugd 
Maranathakerk
Het collectedoel van 21 november is bestemd voor de 
jeugd. Dit keer willen we dit graag besteden aan de 
peuterdienst van ons onze gemeente. Ook onze peu-
ters willen we tijdens de peuterdienst iets van Gods 
liefde meegeven. Er is daarom onlangs gestart met 
een nieuwe methode, De Wonderwolk. 

Prachtig groepsmateriaal wat met zorg is uitgekozen 
voor de allerkleinsten van onze kerk.
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Zondag 28 november 2021 – 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 kerstatten-
tie namens onze kerk. Dit gebaar wordt door velen 
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 weg-
brengen van de kerstattenties.

Zondag 5 december 2021 – Voedselbank 
Ede

Meer dan 130 alleenstaanden en gezinnen in de regio 
Ede zijn voor hun dagelijkse boodschappen afhanke-
lijk van de Voedselbank. In de Corona-tijd is het aantal 
gezinnen dat niet genoeg geld heeft om voldoende 
eten te komen sterk toegenomen.

De Voedselbank wordt gerund door vrijwilligers en is 
geheel afhankelijk van giften. Zonder steun van par-
ticulieren en het bedrijfsleven kan zij niet bestaan. 
Daarom zijn ze blij met de collectes en de voedselin-
zamelingen door de kerken. 

U helpt daarmee de mensen die het ‘t aller moeilijkst 
hebben. Ook in 2022 zullen de Lunterse kerken de 
Voedselbank helpen met het inzamelen van bood-
schappen. De Maranathakerk zal dit komend jaar in 
de zomermaanden gaan doen.
Voor meer informatie: https://voedselbankede.nl/

Woensdag 12 december 2021 – Jong 
Protestant 
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. 
Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Pro-
testant zet zich in voor kin-
deren, jongeren en hun ou-
ders. Daarom ondersteunt 
Jong Protestant vrijwilli-
gers en professionals in het 
jeugdwerk binnen de Pro-
testantse Kerk. 

Zo kunnen gemeenten een 
vindplaats zijn van geloof, 
hoop en liefde, voor alle generaties!

Voor meer informatie: https://jongprotestant.protes-
tantsekerk.nl/

PASTORAAT
Zij die ons ontvielen in het afgelopen kerkelijk jaar. 
Hun namen zullen genoemd worden in de ochtend-
dienst van zondag 21 november
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16 december 2020
Willem van Veller 

De Honskamp – 92 jaar

20 december 2020
Hermannus van de Kaa
Reigerlaan 3 – 94 jaar

4 januari 2021
Lenie Jaques-Knevel

Zorgvilla Nieuw Boschoord – 90 jaar

9 januari 2021
Aartje Baar-Beek

Dr. A Kuyperstraat 56 – 88 jaar

9 januari 2021
Mevr. J.M. Pos - De Weger

Bethanië, Ede – 96 jaar

11 januari 2021
Mevr. D. Top

Berkhofweg 43 – 77 jaar

1 februari 2021
Sophia Wilhelmina van Dijk-Lagerweij

Berkhofweg 7 – 81 jaar

2 februari 2021
Johannes Bernardus Teunissen

Klomperweg 33 – 77 jaar

6 februari 2021
Wilkea Marjan Wessels – Blankenspoor

Everlaan 29, Lunteren – 68 jaar

13 februari 2021
Hilletje Elisabeth van Hunen-Klomp

Honskamperweg 20 – 78 jaar

15 maart 2021
Dhr. L. Esveld

De Bongerd – 77 jaar

18 maart 2021
Klazina Elisabeth Kwappenberg-Dal

Honskamperweg – 94 jaar

17 april 2021
Dhr. G.M. (Guus) Meesters

De Bongerd – 67 jaar

26 april 2021
Teunis Pieter Kooij

Engweg 24 – 87 jaar

14 mei 2021
Abraham Weijert van Baaren

Clematisstraat 16, Ederveen – 79 jaar

18 juni 2021
Hendrik van Polen

Schaepmanstraat 74 – 92 jaar

2 juli 2021
Hendrik Klomp

De Honskamp – 82 jaar

26 juli 2021
Dhr. C.B. van ’t Loo

Dorpsstraat 98 – 79 jaar

6 augustus 2021
Willem van de Pol

Ruimzicht Barneveld – 91 jaar

12 augustus 2021
Jannigje Waaijenberg - de Klein
Zorgvilla Nieuw Boschoord – 89 jaar

10 september 2021
Evert Bast

Oude Arnhemseweg 5 – 79 jaar

4 oktober 2021
Willempje van Polen – Dusschoten
Schaepmanstraat 74 – 91 jaar

9 oktober 2021
Bas van Elk

Achterstraat 36 – 72 jaar

9 oktober 2021
Cornelia van Harten – Hazenboom

Edeseweg 20, Wekerom – 45 jaar

Klinkend jouw naam

moment van het licht 
in verscholen verdriet, 

de kaars wordt ontstoken 
voor wie ‘t aardse verliet. 

 
flakkerend licht 

dat het donker verstoot, 
verlicht en bescherm ons 

tot over de dood. 
 

breng nu het licht 
naar de bron van bestaan, 

troost ons en geef hen 
een eeuwige naam. 

 
klinkend jouw naam 

in het licht van Gods huis, 
hier woont zijn liefde 
Hij bracht jou thuis.

(Cobie Verheij-de Peuter)

NAMEN VAN HEN DIE ONS DIT JAAR ONTVIELEN
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Omzien naar elkaar
Recent is mevr. Lammy van Duren – Berends in Verpleeg-
huis Norschoten gaan wonen. Deze moeilijke en ingrij-
pende stap voor haar, haar man en kinderen was nodig 
vanwege de intensieve zorg voor Lammy. Een kaartje ter 
bemoediging zal haar zeker goed doen: Zorgorganisa-
tie Norschoten, locatie Drostendijk – woning 4, Kla-
verweide 1b, 3773 AW, Barneveld. Daarnaast is een 
bemoedigende groet aan het adres van Jan ook zeer 
welkom: Postweg 11c, 6741 BA, Lunteren.

Mevr. A. van den Brandhof - van der Weiden (Peteweg 
9, 6718 TG, Ede) werd recent opgenomen in het St. 
Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Door middel van 
een operatie ontving ze nieuwe hartklep. Ze is dank-
baar voor het slagen van de medische ingreep en sa-
men met haar hopen we op een voorspoedig herstel.

Mevr. G. Veen - van der Kamp (Zandkampweg 9, 6741 
DV) onderging een enkeloperatie in de St. Maartens-
kliniek te Nijmegen. In verband met revalidatie ver-
blijft ze tijdelijk in Zorgcentrum Norschoten (Klaver-
weide 1, 3773 AW, Barneveld). Na verblijf daar zal ze 
ook thuis de nodige rust in acht moeten nemen.

In ons hart en huis
DE ZEGEN VAN GOD.

In ons komen en gaan
DE VREDE VAN GOD.

In ons leven, op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD.

Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN.
AMEN.

(Iona Abbey Worship Book). 

Geboortebericht Lex
Waardevol, wonder, zo rijk, zo bijzonder. Zo blij met jou 
er bij. Met deze mooie woorden delen Wilco Conny en 
Saar met ons dat Willem Lex is geboren. De woorden 
zeggen veel over het kleine mannetje dat 21 septem-
ber (Prinsjesdag) aan de Zandscheer het levenslicht 
mocht zien. 
Gelukkig maken allen het goed en begint Lex al aardig 
te groeien. Grote zus Saar is super trots. We wensen 
het jonge gezien Gods nabijheid en kracht toe in de 
opvoeding van Lex en Saar en kijken er naar uit dat 
Lex gedoopt mag worden.

25-jarig huwelijksjubileum
Op 18 oktober j.l. was het 25 jaar geleden dat Freek en 
Tineke de Ruiter, Klokkegat 29, in Barneveld in het hu-
welijk traden. Tineke was van Rooms Katholieke huize 
en Freek protestants. Freek volgde Tineke om 1 keuze 
te maken voor een kerkgemeenschap. Ze trouwden 
dan ook in de Catharinakerk in Barneveld. Ze kregen 
dochter Anneke en zoon Cornee.

In de loop der jaren voelden ze zich toch meer aan-
getrokken tot de Immanuelkerk-Bethelkerk in Barne-
veld en hoewel ze nog wel lid waren van de R.K. kerk 
bezochten ze steeds meer de protestantse diensten. 
Toen ze 6 jaar geleden in Lunteren kwamen wonen 
zijn ze overgestapt van de Rooms Katholieke kerk 
naar de Immanuel-Bethelkerk in Barneveld. Na een 
aantal jaren hebben ze zich laten overschrijven naar 
de Maranathakerk, ook om meer binding met Lunte-
ren te krijgen.

Freek is facilitair manager bij de gemeente Hilversum 
en Tineke wil zich , nu zij vanwege fysieke klachten 
ziek thuis zit, richten op vrijwilligerswerk in Lunteren, 
o.a. bij Museum Lunteren. Freek is naast zijn werk 
ook actief in het verenigingsleven. Zo speelt hij bijv. 
klarinet bij de Harmonie in Barneveld waar hij ook de 
coördinatie van het verenigingsgebouw verzorgt en hij 
is vrijwilliger bij het Westhoffhuis.

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

A.A. van Ruler (1908 – 1970)

‘Wij moeten tenslotte het geloof ook afleren. Er 
zijn mensen die zich staande houden in de strijd 

van het leven door het geloof, daarin ligt altijd iets 
krampachtigs. Men zet de tanden op elkaar en 

houdt ondanks alles vol. Zo niet de psalmist van 
Psalm 4. Hij houdt niet vol, hij gaat slapen. En hij 

zegt niet, mijn geloof zal mijn beschutting zijn, 
maar Gij alleen God, doet mij wonen. Dan zijn wij 
volstrekt op God zelf en op Hem alleen geworpen 
en houden wij in onszelf geen enkel houvast over, 

zelfs niet het houvast van ons geloof en dat brengt 
grote ontspanning, vrede en simpelheid!’
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Als Maranathakerk zijn we blij zo’n actieve familie in 
ons midden te hebben. We feliciteren hen van harte 
met dit zilveren huwelijksjubileum wat ze in kleine 
kring gevierd hebben. Van harte ook Gods zegen ge-
wenst op nog vele mooie huwelijksjaren.

Ziveren huwelijksjubileum
Jacco en Alinda Mostert, Scharrenburgersteeg 25, 
waren op zondag 31 oktober j.l. 25 jaar getrouwd. Een 
dag om dankbaar bij stil te staan, zoals ze zelf zeg-
gen. Er is in hun leven veel gebeurd wat hen zo dank-
baar maakt, juist ook door allerlei grote zorgen heen.
Jacco en Alinda , die beiden uit de Oude Kerk afkom-
stig zijn , voelden zich al in hun verkeringstijd toch 
meer aangetrokken tot de Maranathakerk en op 31 
oktober 1996 werd hun huwelijk dan ook daar door 
ds. Groeneveld ingezegend met de woorden uit Exo-
dus 33: 14 en 15 : “Als u niet zelf meegaat laat ons dan 
niet verder trekken”. 

Jacco en Alinda kregen twee zonen, Allart en Kyan. 
Tijdens hun huwelijksleven maakten ze een bewogen 
reis op het geloofspad. Via de Alphacursus, een burn-
out van Alinda, een Valentijnsdiner in de Maranatha-
kerk , de kindernevendienst en uiteindelijk hun belij-
denis (2 jaar na elkaar) leerden ze heel veel kanten 
van het christelijk geloof kennen en raakten ze ook 
steeds meer betrokken bij het kerkelijk werk. Op dit 
moment verzorgen ze de catechese voor 18-plussers, 
met een maaltijd in hun bedrijfspand en diepgaande 
gesprekken en Alinda zit in de leiding van de kinder-
nevendienst.

Een hele heftige periode was de corona-tijd. Beiden 
werden vorig jaar maart getroffen door corona. In no-
vember kreeg Jacco het voor de tweede keer en zelfs 
zo ernstig dat hij op de IC moest worden opgenomen 
met uiteindelijk een overplaatsing naar het UMC in 
Maastricht. Naast de grote zorgen om de gezondheid 
hebben ze beiden zo bijzonder Gods rust en vrede 
mogen ervaren in deze moeilijke periode. Los van el-
kaar luisterden ze op hetzelfde moment (bleek later) 
naar hetzelfde aansprekende nummer: “Great are you 
Lord” en het waren vooral de volgende woorden die 
hen zo emotioneerden en bemoedigden: “It’s Your bre-
ath in our lungs, so we pour out our praise to You only”

Jacco is nog steeds niet helemaal hersteld en nog 
aan het opbouwen met zijn werk terwijl Alinda afge-
lopen zomer de pech had door een automobilist van 
achteren te worden aangereden vlak bij haar huis aan 
de Scharrenburgersteeg. Jacco en Alinda zijn dank-
baar dat ze ondanks alles samen al 25 jaar gelukkig 
zijn en ook dankbaar voor hun mooie gezin.

Namens de Maranathakerk hartelijk gefeliciteerd met 
jullie huwelijksjubileum. Van harte ook Gods zegen 
voor nog een gezond en liefdevol huwelijksleven.

40-Jarig huwelijksjubileum 
Peter en Ria Brinkman van de Dingerlaan mochten op 
3 november hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Wat 
bijzonder was het dat hun eigen zoon Alex de zondag 
daarop in de Maranathakerk voorging en mocht dan-
ken voor deze bijzondere gebeurtenis. Want dankbaar 
is het bruidspaar voor al het goede dat zij in hun hu-
welijk uit Gods hand mochten ontvangen. Een zoon en 
een dochter werden aan hen toevertrouwd. Inmiddels 
is het gezin uitgebreid met hun partners en een klein-
zoon. We feliciteren dit bruidspaar met deze prachtige 
mijlpaal en wensen hen van harte Gods zegen toe!

In Memoriam – Bas van Elk
Zaterdagavond 9 oktober jl. overleed, in zijn vertrouw-
de woning aan de Achterstraat, dhr. Bas van Elk in de 
leeftijd van 72 jaar. Ruim drie jaar lang heeft Bas, sa-
men met Ingrid, de kinderen en de kleinkinderen, ge-
vochten voor het leven waar hij zo van hield.

Bas, die geboren werd in Barneveld, ervoer het leven 
als een kostbaar geschenk. Zijn manier van omgaan 
met mensen, natuur, werk en vrije tijd werd geken-
merkt door betrouwbaarheid en opgewektheid. De 
lach op zijn gezicht week niet snel. Dit betekende niet 
dat Bas het leven lichtvoetig opnam want hij had al 
eerder aan den lijve ervaren dat het leven zeer kwets-
baar was toen hij getroffen werd door een hartstil-
stand. Zowel voor als ook tijdens de ziekteperiode 
bleef Bas geloven, hopen en liefhebben. Dit bracht hij 
bij voorkeur tot uitdrukking door middel van zingen. 
Het zingen op zondag, het meezingen met het project-
koor van de Maranathakerk en mannenkoor Euterpe 
(Voorthuizen) deed hij vol overgave. 

Toen bleek dat zijn levenseinde naderde reikte Bas een 
aantal liederen aan die in de afscheidsdienst gezongen 
moesten worden. Daarnaast sprak hij nadrukkelijk uit 
dat de dag van zijn begrafenis niet al te treurig mocht zijn.  
Op vrijdag 15 oktober jl. zong, overeenkomstig zijn 
wens, mannenkoor Euterpe in de Maranathakerk  
‘Abba, Vader’, ‘Mijn Jezus, ik hou van U’ en ‘Lichtstad 
met uw paarlen poorten’; door middel van deze liede-
ren liet Bas ons nog een keer horen wat het geloof 
in Vader, Zoon en Heilige Geest voor hem beteken-
de. Naar aanleiding van de Schriftlezing uit Matthe-
us 28:1-10 stonden we in de verkondiging stil bij ‘Een 
toekomst vol van hoop!’ Om zicht hier op te houden 
en te krijgen wordt ons het Evangelie van kruis en op-
standing aangereikt. De door Bas gemaakte houten 
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enkeling maar voor een ieder die het erop waagt om in 
geloof de hand in de Zijne te leggen (Joh. 3:16). 

Wij condoleren Peter van Harten met het verlies van 
zijn lieve vrouw en wensen hem, samen met de fami-
lie Van Harten en familie Hazenboom, de troostvolle 
nabijheid toe van onze Hemelse Vader. Correspon-
dentieadres: Peter van Harten, Edeseweg 20, 6733 
AE, Wekerom.

• Cock Kroon

VANUIT DE KERKENRAAD
Welkom familie de Haan
Sinds september hebben we een nieuw gezin binnen 
onze gemeente mogen verwelkomen. Bram en Linda 
de Haan zijn vanuit Huizen in Lunteren komen wonen 
samen met de 2 jongste kinderen (Daan en Noor). Na 
een korte zoektocht binnen kerkelijk Lunteren, hebben 
ze de keuze gemaakt om lid te worden van de Mara-
nathakerk. 

Bram en Linda werkten in de commercie, maar 10 
jaar geleden hebben ze het roer omgegooid en zijn ze 
samen een kleinschalige woonzorghuis gestart. Na 7 
jaar hier zelf bij te hebben gewoond, proberen ze nu in 
Lunteren iets meer afstand te creëren tussen werk en 
privé. Daan zit in het examenjaar van de middelbare 
school in Huizen en Noor fiets elke dag naar Barne-
veld. Leuk om te zien dat ze allemaal hun gang naar 
onze kerk gevonden hebben. Daan is zelfs al aange-
sloten bij het beamerteam! We wensen jullie een fijne 
tijd toe in Lunteren en bovenal binnen de gemeente. 
Helpt u ze ook een handje om de gemeente te leren 
kennen?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
september en oktober  2021.
26-09   € 277,31
03-10   € 431,45
10-10   € 346,12
17-10  € 455,48
24-10  € 435,24

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen.
Tijdens bezoek via de heer Kroon een gift ontvangen 
van € 60 en € 18,75 voor de kerk en € 40 voor jeugd-
werk. Via de bank hebben wij een gift ontvangen van 
€ 5.000 voor de kerk.

uitkijktoren De Koepel, die tevens de voorkant van 
de rouwkaart sierde, was als een duidelijke wegwij-
zer naar dat wat geloven doet: het geeft in leven en 
sterven uitzicht op een toekomst vol van hoop! De 
belichaming van deze hoop is Jezus Christus die de 
zonde van de wereld op Zich nam. 

In het licht van Zijn opstanding hebben we na ons sa-
menzijn in de kerk het lichaam van echtgenoot, vader 
en opa Bas in de aarde gelegd op Natuurbegraafplaats 
Heidepol te Arnhem. Ook daar klonken woorden van 
geloof en hoop. Wij condoleren Ingrid samen met haar 
kinderen en kleinkinderen nu zij de levensweg moeten 
vervolgen zonder Bas en wensen hen, samen met de 
grote kring van familie, vrienden en buren, de nabijheid 
toe van onze Hemelse Vader. Correspondentieadres: 
Achterstraat 36, 6741 BS, Lunteren.

• Cock Kroon

In Memoriam – Carla van Harten
Zaterdag 16 oktober jl. werd er in de Maranathakerk 
een afscheidsdienst gehouden voorafgaande aan de 
begrafenis op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lun-
teren van Carla van Harten – Hazenboom. Carla over-
leed een week eerder, op zaterdag 9 oktober 2021, in 
de leeftijd van 45 jaar. 

Sinds augustus verbleef zij in het hospice te Bennen-
kom omdat de ernstige ziekte, waartegen zij al gerui-
me tijd streed, meer en meer terrein won. Terwijl Carla 
wist dat haar levenseinde naderde bleef ze optimis-
tisch en vol wilskracht. Het leven met haar Peter, vader 
en moeder Hazenboom, broers, zussen, schoonzus-
sen, zwagers, neefjes, nichtjes, vriendinnen en colle-
ga’s van de Honskamp was haar zeer lief. Deze liefde 
uitte Carla het liefst door voor de groten, de kleinen 
en de kwetsbaren te zorgen. Ook toen haar lichaams-
krachten ernstig verminderden bleef ze de handen uit 
de mouwen steken. Naast haar wilskracht en optimis-
me wist Carla echter ook van de angst voor de onver-
biddelijke en strenge dood; met name als het donker 
werd in de avond en nacht wilde die duisternis zich ook 
in haar hart nestelen. In deze strijd waren er dan altijd 
weer oude en nieuwe geestelijke liederen die ze, alleen 
of met anderen, bleef zingen en beluisteren. Kort voor 
haar sterven sprak ze de bijzondere woorden: ‘Dat er 
een uitgestoken hand is, dat geloof ik!’ 

Dit getuigenis echode krachtig na op de dag van haar 
begrafenis. In de Psalmen en de liederen die we zongen 
klonk het door dat Gods hand ruim genoeg is om hele-
maal in weg te kruipen: ‘Ik zal, vol heldenmoed, daar mij 
Zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen’ (Psalm 
3, Oude Berijming). Deze schuilplaats is niet voor een 
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Stand maandelijkse deurcollecte
Vanaf februari 2021 is het nieuwe 
doel voor de derde collecte voor 
het bekostigen van initiatieven ter 
verbinding en bemoediging van 
onze gemeente en bredere Lun-
terse gemeenschap in deze Coro-
na-tijden.

De opbrengst van de collecte voor 
het nieuwe doel op 26 september 
2021 is € 136,24.

De tussenstand komt hiermee op 
€ 1.109,04.

De volgende derde collecte wordt 
gehouden op 28 november 2021. 

Namens College van Kerkrent-
meesters hartelijk bedankt voor 
uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penning-
meester

Begroting 2022
De begroting  voor 2022 is goed-
gekeurd in de vergadering van 
het college van Kerkrentmees-
ters van 14 september 2021 en 
de vergadering van de algemene  
kerkenraad op 9  november 2021. 

In de begroting bestaat de post 
pastoraat uit de kosten van de 
predikant en de kerkelijk werker. 
De salarissen en vergoedingen be-
treft het salaris van onze schoon-
maakster en de kosten van de or-
ganisten. 

Wij hebben de kosten  van de Ge-
meente in 2022 voorzichtig maar 
wel reëel  begroot,  aan de hand 
van de cijfers over het eerste half-
jaar 2021. In 2022 zullen wij de 
werkelijke  kosten volgen aan de 
hand van de begroting.  De kerke-
lijke bijdrage voor 2022 hebben wij 
begroot op € 200.000 conform de 
toezeggingen van 2021. Wij hopen 
dat de kerkelijke bijdrage in 2022, 

die onderdeel is van de post Bij-
dragen levend geld, voldoende zal 
zijn om alle activiteiten en kosten 
van de kerk te kunnen betalen.  Wij 
hebben  de opbrengst van de col-
lecten lager vastgesteld, omdat de 
collecte opbrengst het eerste half-
jaar een dalende tendens geeft. De 
begroting over het jaar 2022 sluit 
met een tekort van € 8.950.

Het college van kerkrentmeesters 
is zeer dankbaar, dat in deze moei-
lijke tijd de financiën toch op orde 
kunnen blijven door de ontvangen 
bijdragen, in welke dan ook,  van de 
betrokken leden van onze Gemeen-
te.

Aan het eind van het jaar willen 
wij iedereen bedanken, die in het 

afgelopen jaar zijn steentje heeft 
bijgedragen aan de groei van onze 
Gemeente.  In het bijzonder willen 
wij alle vrijwilligers bedanken , die 
elke keer weer in touw zijn voor 
onze Maranathakerk. Zonder onze 
vrijwilligers is het niet mogelijk om 
onze groeiende Gemeente in stand 
te houden. Hartelijk dank hiervoor. 
Indien u vragen heeft over boven-
genoemde cijfers ben ik gaarne be-
reid deze verder toe te lichten.

De cijfers liggen 14 dagen ter inza-
ge op de Hertenlaan 20. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer 0318-482132.

Namens College van Kerkrent-
meesters

• Henk van Voorst,, penningmeester
8



Actie Kerkbalans 2022
 
Actie Kerkbalans is volgend jaar van zaterdag 15 ja-
nuari tot zaterdag 29 januari 2022.  
Tientallen vrijwilligers zamelen in deze periode geld in 
voor onze kerk. Voor iedereen is de kerk op een ande-
re manier van waarde. Om te kunnen blijven bestaan 
hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun 
leden. Kerken krijgen namelijk geen subsidies. 

Ook is het zo dat er veel extra kosten tijdens deze 
coronacrisis zijn geweest door meer pastoraal en 
diaconaal werk, door uw kerk zonder aarzelen voor 
haar rekening genomen. En dat terwijl er minder geld 
binnen gekomen doordat er minder gewone vierin-
gen zijn geweest en daardoor ook minder collecte 
opbrengsten. Steun daarom extra de komende Actie 
Kerkbalans van 2022.

De commissie is inmiddels weer druk bezig met de 
voorbereidingen van de Actie Kerkbalans 2022.
Binnenkort worden al onze lopers weer benaderd of 
ze ook dit jaar weer mee willen helpen. Uiteraard zijn 
wij bezig om dit op een verantwoorde manier te orga-
niseren voor zowel de bezorging als het ophalen van 
de enveloppen. 

Wij zijn altijd op zoek naar reservelopers. Lijkt het u 
wat of wilt u meer informatie, neem dan contact op 
met John Veldhuizen. Telefoon 06-55706858.

• Commissie Actie Kerkbalans
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COLLEGE VAN DIAKENEN
Verantwoording
Collecten
05/09 Vluchtelingen Werk NL € 805,20
12/09 Kerk in Aktie, training Ghana € 610,89
19/09 Vrienden van Norschoten  € 512,60 
26/09 Jeugd (doorgestort) €

Dit is incl. giften €250 en €75 voor  Vluchtelingen-
werk,  €50 voor GHANA, en €50 voor Norschoten .
Daarvoor hartelijk dank, namens de diaconie,

• Henk van Hierden - Penningmeester.

TAAKGROEP JEUGD
Gezocht!
Voor de kindernevendienst onderbouw zijn wij op 
zoek naar wat lego en/of Playmobil.

Heeft u thuis nog wat liggen dat niet meer gebruikt 
wordt? De kinderen zijn er erg blij mee! 
Neem gerust contact op met Alinda Mostert ( famj-
mostert@kpnmail.nl) 06 -360 96 704

TAAKGROEP GROENE KERK
Presentatie activiteiten  
Zondag 31 oktober vierden we in de Maranathakerk 
scheppingszondag; we loven God voor het geschenk 
van leven dat in een eindeloze verscheidenheid en 
veerkracht om ons heen is. Ook tijd voor de taakgroep 
Groene Kerk om enkele van onze activiteiten te pre-

senteren en je uit te nodigen 
om mee te doen.

In het laatste kerkblad deelde 
ds. Jacques Steenkamp het 
hoopgevende verhaal over 
mw. Wangari Muta Maathai. 
Ze was opgegroeid in Kenia, 

dat toen groen en prachtig was. Toen ze na jaren weg 
te zijn geweest terugkwam was ze geschokt toen ze 
zag hoe het land was veranderd: Bomen weggekapt, 
het land bleek en droog en door erosie spoelde de 
grond weg. 

Als antwoord hierop besloot ze bomen te gaan plan-
ten. Eerst zelf, in haar eigen tuis en daarna met de lo-
kale vrouwen, die ook bomen plantten. Ruim 25 jaar 
later kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede: 30 miljoen 
bomen waren er geplant door haar beweging. 
 
Elke daad van zorg heeft impact, elke stap van be-
scherming, van aandacht, van liefde voor alles wat 
leeft doet er toe. Iedere stap brengt hoop en kan uit-
groeien tot iets groots. De taakgroep Groene Kerk 
zoekt naar manieren waarop we onze goede zorg 
vorm kunnen geven. Dat doen we in verschillende ac-
tiviteiten: 

1. Afgelopen jaar kwam het project van de kerktuin tot 
stand. Inmiddels een milieuvriendelijke en ecolo-
gisch verantwoorde parel in een toch wat versteen-
de omgeving. Met dank aan Evelien van Heerdt en 
Alie van Asselt, die deze tuin onderhouden. 

2. We hebben een groene reisgids opgesteld, die in-
middels is bekrachtigd door de kerkenraad als te 
voeren beleid. 10 wegwijzers om op een duurzame 
en rechtvaardige manier onze kerkelijke activiteiten 
vorm te geven. U vindt ze in een apart document. 

 Samen met de kerkrentmeesters werken we aan 
concretisering en uitvoering van deze groene weg-
wijzers. We willen de activiteiten van het gemeen-
televen op een eerlijke en duurzame manier vorm-
geven, door fair-trade producten te gebruiken, te 
letten op de schoonmaakmiddelen, door energie 
te besparen en zelf energie op te wekken. Eerlijker 
voor onze naaste en verantwoord vanuit het oog-
punt van duurzaamheid. 

3. We organiseren vanaf januari 2021 een drietal ge-
spreksavonden over ‘Eenvoudig leven’, een bijbel-
studieboekje van ds. Sam Janse en anderen uit de 
PKN, die de zorg voor de schepping ter harte gaat. 

 Heb je hier belangstelling voor laat het weten door 
een mail te sturen naar groenekerk@maranatha-
kerk.net. Nadere data volgen. Op 8 november geeft 
ds. Janse een webinar: https://petrus.protestant-
sekerk.nl/webinar-duurzaam-leven/ om je aan te 
melden. Je kunt ook met je eigen gespreksgroep 
dit boekje gebruiken, doe dat vrijmoedig! 
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4. We zijn bezig om een natuurwerkdag te organise-
ren. Samen met een club gemeenteleden handen 
uit de mouwen en zorgen dat bijv. het mooie Lun-
terse Buurtbos verzorgd wordt en in goede conditie 
blijft. We hebben gezien hoe motiverend het is om 
samen te werken en met een mooi project bezig 
te zijn! Heb je belangstelling of wil je samen met 
je kring een zinvolle activiteit ondernemen, laat het 
ons weten! groenekerk@maranathakerk.net

5. In het voorjaar (mei) is er een Verwonderwandeling 
naar landgoed Klein Bylaer, ofwel ‘het Paradijs’ te 
Barneveld. Alie van Asselt zal onze tussenstop zijn 
en zij heeft veel te vertellen en te laten zien over de 
biologische moestuin. Te zijner tijd communiceren 
we hierover.

6. Vandaag kun je zelf ook al een boom planten: 
a. Stel op je computer de zoekmachine ‘Ecosia’ in. 

Voor elke zoekactie wordt ergens op de wereld 
een boom geplant. 

 Inmiddels ruim 135.000.000 bomen! Kost je 
niets, alleen een actie om van zoekmachine te 
veranderen, van Google naar Ecosia: https://
www.ecosia.org/?c=nl

b. Komende zaterdag is er de algemene landelijke 
natuurwerkdag. Er zijn nog plekken om onder-
houd te plegen aan het Pinetum ‘de Dennen-
horst, een naaldbomentuin achter de Lunterse 
Boer, een unieke bomencollectie in het Lunterse 
Buurtbos. 

 Ooit was er de notaris Henri Dinger die een boom 
plantte... Een mooie activiteit voor ouders en kin-
deren, of voor een vriendengroep. https://www.
natuurwerkdag.nl/zoek-een-klus  (zoek dan bij 
Lunteren, dan vind je deze activiteit)

We zijn benieuwd hoe jij, hoe u zorg draagt, welke 
stappen jij maakt om de aarde groener te maken, om 
zorg te dragen voor de schepping. Elke stap doet er 
toe en inspireert. Laat het ons weten: groenekerk@
maranathakerk.net 

Tenslotte: we zouden graag wat versterking krijgen in 
onze taakgroep om mee te helpen om stappen te ma-
ken. Heb je een hart voor de schepping en heb je zin 
om iets bij te dragen, laat het ons weten, mail ons of 
spreek een van ons aan. Je bent welkom!

Taakgroep Groene Kerk

• Alie van Asselt, Evelien van Heerdt, Wim Pipping, 
Marianne en Kees Verduijn

Groene reisgids - om zorgzaam met 
de schepping om te gaan binnen de 
Maranathakerk

“Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de 
wereld en wie haar bewonen” - Psalm 24:1

Wij geloven dat God onze Vader, de Schepper is van 
de hemel en de aarde. Hij heeft alles geschapen en 
sprak daarover uit dat het goed, ja zeer goed was! Wij 
ontvangen de gave van het leven dankbaar uit Zijn 
handen. God heeft de aarde en haar volheid- onze me-
demensen, dieren bomen en planten- aan onze zorg 
toevertrouwd om in vrede en verbondenheid samen 
te leven. 

Wij volgen Jezus Christus, onze Heer na door goed en 
recht te doen en zorg te dragen voor alle leven waar 
wij mee verbonden zijn. We geloven dat de Geest ons 
de weg wijst in onze tijd om concrete stappen te zet-
ten op deze weg van navolging. 

In de Maranathakerk: 
• Willen wij daarom zoveel mogelijk fair-trade en bio-

logische producten te gebruiken. Zo krijgen mensen 
veraf en dichtbij een eerlijke prijs voor hun werk en 
houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur.

• Willen we zo weinig mogelijk plastic wegwerpspul-
len te gebruiken. Daarmee verminderen we de plas-
tic vervuiling en belasten we de aarde niet onnodig.

• Planten we insectvriendelijke planten en bloemen 
in de kerktuin en een hebben we een insectenhotel 
geplaatst. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit, het 
netwerk van leven waarvan we allemaal deel uitma-
ken.

• Willen we eerlijke streekproducten nuttigen op onze 
gezamenlijke bijeenkomsten en zijn we terughou-
dend met het eten van vlees. Hierdoor belasten we 
het klimaat zo min mogelijk en geven we boeren uit 
onze streek een eerlijke kans.
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• Willen we indien mogelijk op de fiets of lopend naar 
de kerk te gaan. Zo vervuilen we onze leefomgeving 
minder en blijft de lucht die we inademen schoner.

• Willen we groene energiebronnen gebruiken om 
onze gebouwen te verlichten en te verwarmen. Zon 
en wind bieden energie om grotendeels aan onze 
behoeften te voldoen. Door middel van zuinige ap-
paraten en bewust gebruik hebben we minder fos-
siele energie nodig binnen de kerk.

• Willen we bewust omgaan met het vervoer dat no-
dig is voor het kerkelijk werk. Dat kan door bijvoor-
beeld  door CO2-uitstoot te compenseren.

• Willen we biologisch afbreekbare schoonmaak-
middelen in de kerk gebruiken. Dat houdt het water 
schoon en de schepping heel.

• Willen we het geld van onze kerkelijke gemeenschap 
onder brengen bij banken die (na zorgvuldig onder-
zoek) verantwoord omgaan met duurzaamheid en 
rechtvaardigheid in beleid en beheer van het geld.

• Willen we ieder jaar een zondag stilstaan bij de ga-
ven van God. Dit doen we in verwondering en dank-
baarheid voor Zijn Schepping. Op deze Scheppings-
zondag bezinnen we ons op goede zorg voor de 
aarde als ons gemeenschappelijk huis!

Zo dragen we als Maranathakerkgemeenschap zorg 
voor een bewoonbaar huis voor onze kinderen en 
gaan we samen onze weg in vrijheid en verantwoor-
delijkheid de toekomst van de Heer tegemoet. 

Het is de Geest die ons beweegt - Dat wij Gods wil 
doen - En omzien naar alles wat er leeft. - ( NLB 992:4)

Laat ze liggen!
Niets doen en tegelijkertijd de natuur helpen, dat 
klinkt je toch als muziek in de oren? Laat de herfst-
bladeren in je tuin liggen!!! 🍁🍁 De bladeren vormen een
natuurlijke beschermlaag in de winter en zorgen dat 
de bodem water vasthoudt voor de zomer die komt. 
“Momenteel gooien we veel te veel blaadjes weg, 
maar we beseffen niet hoe kostbaar die zijn. Blaadjes 
zijn niet alleen gratis meststof en ze houden bomen 
gezond, ze zorgen ook voor voedsel voor vogeltjes en 
insecten. Eigenlijk is dit veel duurzamer dan vetbol-
len.”  #LaatZeLiggen

VORMING EN TOERUSTING
Doe een ‘woordwandeling’
Elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van kerk-
zijn. Elkaar zien en spreken kan niet altijd binnen maar 
meestal wel buiten! Daarom willen we u/jou aanmoe-
digen om met iemand (of met een aantal mensen) 
een ‘woordwandeling’ te maken. Hierdoor komen we 
(weer) in beweging en oefenen we ons in het voeren 
van het geloofsgesprek. 

Het concept is heel eenvoudig: je kiest een woord 
uit de onderstaande selectie en al wandelend be-
spreek en bevraag je samen het betreffende woord. 
Wat roept het bij je op? Waaraan moet je denken 
als je dit woord hoort? Welk Bijbelfiguur vind je bij 

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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dit woord passen en waarom? Etc. De wandelrou-
tes zijn zelf wel uit te stippelen. Uw/jouw wandel-
maatje kan een bekend iemand zijn maar wellicht is 
een ‘woordwandeling’ maken met iemand die je niet 
zo vaak ziet of spreekt ook een mooie uitdaging.  

Woorden voor de woordwandeling: Genade – Waak-
zaam – Toekomst – Geloof – Hoop – Liefde – Kerk – 
Koninkrijk – Zingeving – Schepping – Verbondenheid 
– Kruis – Opstanding – Hemel – Levenslust – Uitzicht 
– Bekering – Geestkracht – Vreugde – Vrijheid – Bij-
bel – Navolging – Verdriet – Verzoening – Geluk.

PS: Een ‘woordfietstocht’  maken kan natuurlijk ook!

Kloosterweekend Willibrordusabdij 
Doetinchem 
“Mijn vrede geef ik u”
Dit retraiteweekend zijn we te gast in stiltecentrum 
Bethlehem van de Benedictijner Willibrordsabdij even 
buiten Doetinchem. De Bijbelse betekenis van vrede, 

shalom,  gaat verder dan de afwezigheid van oorlog. 
Vrede heeft betrekking op de goede en rechte verhou-
dingen tussen mensen en in onze verhouding tot onze 
leefomgeving. Deze vrede met elkaar hangt samen 
met  de vrede heerst in onszelf. De vrede van Christus 
geeft een diepe rust en brengt ons tegelijk in bewe-
ging. 

We vlechten ons programma in de getijdegebeden 
van de broeders. Pax, het Latijnse woord voor vrede, 
heeft een centrale plek in de benedictijnse spirituali-
teit. De abdij staat op het mooie landgoed van kasteel 
Slangenburg; het is een plek om op adem te komen. 

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan deze 
retraite

Datum: vrijdag 25 maart 2022 16.00 uur – zondag 27 
maart 2022 ca 14.00 uur
Opgave voor 1 december 2021: mail naar  cver-
duijn63@gmail.com om je aan te melden. 
(e.e.a. onder voorbehoud van de coronamaatregelen. 

Ook in de coronatijd is er ruimte voor gasten bij de 
Willibrordusabdij. Stiltecentrum Bethlehem is ruim 
opgezet, ieder heeft een eigen kamer. Het gastenver-
blijf is onlangs geheel gerenoveerd.  

Er wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de voor-
schriften betreffende de coronaepidemie)  

Meer informatie kunt u vinden op de website onder 
het programma van Vorming & Toerusting.
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De Wederkomst
Samen uitkijken naar de komst van Jezus
Wanneer: donderdag 16 december D.V.
Waar: zijzaal Maranathakerk
Tijd: Inloop vanaf 19:30 start 19:45 uur

Beste broeders en zusters,
Enkele jaren geleden heb ik op bijzondere wijze op 
mijn hart gekregen dat wij ons in een zeer bijzondere 
tijd bevinden. Door het bijwonen van een aantal dien-
sten en het volgen van studies ben ik zo sterk gegre-
pen, dat ik mij afvroeg of dit gegeven aan de wereld 
kenbaar maken niet thuis hoorde in Gods plan voor 
mij. Je kunt met dit gevoel natuurlijk op verschillende 
manieren omgaan. Ik koos ervoor om de vraag of dit 
echt Zijn bedoeling was, bij God zelf neer te leggen. 
Uiteindelijk versterkte mijn gevoel en drang om te 
spreken alleen maar meer.
Inmiddels heb ik al een aantal avonden mogen voor-
bereiden. Dit is voor mijzelf best een overwinning ge-
weest. Het gaan spreken in een kerk met relatief grote 
aantallen is wel even een momentje slikken.

Nu is het mooi om te zien dat er wereldwijd opeens 
erg veel draagvlak blijkt te zijn binnen de christelijke 
gemeenschap. Christenen bemoedigen elkaar steeds 
vaker met het feit dat de wederkomst van de Heere 
Jezus aanstaande is. Uiteindelijk is dit een zeer Bij-
belse oproep en ik hoop hier in deze avond wat meer 
duidelijkheid over te scheppen.

Hoe kunnen we zo zeker zijn van de aanstaande we-
derkomst? Laten we dit onder leiding van Gods Geest 
samen onderzoeken op deze bijeenkomst.
U bent van harte uitgenodigd!

• Daan Vorst

Open-Kerk is een blijvertje
Al een aantal maanden is de Maranathakerk aan de 
Hertenlaan op meerdere momenten in de week geo-
pend. Het initiatief hiervoor werd genomen toen het 
coronavirus vele deuren sloot. Gebleken is dat de 
Open-Kerk in een behoefte voorziet. Daarom is beslo-
ten dat we Open-Kerk blijven houden op dinsdag- en 
vrijdagochtend (10.00 uur – 12.00 uur). Wie op zoek 
is naar stilte, gebed of voorbede, en ontmoeting onder 
het genot van verse koffie is van harte welkom!

Terugblik seniorenmiddag 28 oktober

Donderdagmiddag 28 oktober jl. werd de eerste se-
niorenmiddag van het seizoen gehouden. Een grote 
groep senioren kwam de drempel over om te luisteren 
naar een lezing van dhr. Gerard van Bruggen (Ede).

Al enkele jaren is hij een terugkerende spreker en ook 
deze keer wist hij ons van begin tot eind te boeien met 
zijn lezing over Oude Veluwse industrieën. Een grote 
reeks kleine- en grote industrieën (papierfabrieken, 
steenfabrieken, ijzer- en koperindustrie, wasserijen 
etc.) passeerden de revue. Stromend water aan de 
randen van de Veluwe bleek hierin door alle tijden 
heen een bepalende rol te hebben gespeeld. Naast het 
luisteren naar de lezing was er ook gelegenheid om 
handwerk aan te schaffen bij de dames van de hand-
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werkclub ‘De Doorbreiers’. We zien terug op mooie 
middag en hopen in de loop van de tijd opnieuw een 
seniorenmiddag te kunnen organiseren.

MAAK KENNIS MET...

Kees en Mariëlle Verkerk (beide 42)
Kees en Mariëlle hebben na hun trouwen eerst vijf jaar 
in Ede gewoond. Sinds 10 jaar wonen ze met hun drie 
kinderen, Lynn (12), Casey (11) en May (9) op Spoor-
wiel met enorm veel plezier. 

Op welke manier zijn jullie betrokken bij de Maranat-
hakerk?
Kees komt uit Veenendaal en Mariëlle uit Lunteren. 
Ook al woonden we in Ede, we hebben altijd bewust 
gekerkt in de Maranathakerk. Wij voelen ons hier 
thuis. Ook voor ons trouwen kerkten we al in de MK. 
Mariëlle vertelt, “ik heb 10 jaar bij het kinderneven-
dienst -team gezeten. Het is belangrijk dat kinderen 
de kerkdienst op hun eigen niveau meemaken en de 
verhalen uitgelegd krijgen.” 
Door ons gezin zijn we ook bewust bezig met ons ge-
loof en onze band met de Heer is daardoor gegroeid.  
We zijn daarin veranderd, we ervaren God nu meer en 
meer, we willen Zijn stem en die van Jezus verstaan. 
Samen met God gaan we onze weg, wij zoeken naar 
zijn wens in hoe wij met ons gezin het beste kunnen 
leven. Eigenlijk kan je wel zeggen dat we beiden een 
warme relatie met God onderhouden. 

Samen zijn we wijkouderling van wijk 2. Doordat we 
dit samen doen is het mooi dat we er ook over kunnen 
praten en samen voor mensen kunnen bidden / van 
betekenis kunnen zijn. Ook al denken we over veel din-
gen hetzelfde, toch zijn we verschillend en vullen we 
elkaar bij deze taak mooi aan.

Wie is Jezus voor jullie?
Wij bidden samen met onze kinderen en ook ieder 
voor zich. Daarbij richten wij ons naar God. Maar juist 

de verhalen van Jezus zijn onze inspiratie voor het le-
ven. Wij hebben ieder op een andere manier en een 
ander moment ook een heel persoonlijke ervaring met 
Jezus gehad. 

Kees maakte dit mee tijdens een kloosterweekend. 
Kees vertelt hoe hij Jezus fysiek ervaarde, het was 
werkelijk dat Jezus voor me stond in het hier en nu 
tijdens een wandeling werd ik letterlijk stil gezet. Het 
was een enorm emotionele ervaring en tegelijkertijd 
een gevoel van geruststelling. 

Mariëlle heeft haar persoonlijke ervaring jaren later tij-
dens een gemeente groei groep avond thuis. Ze vertelt 
nog heel bewogen: “Het was een avond waar toevallig 
niet iedereen kon en we samen met één vriend toch 
zo’n avond gehouden hebben. We luisterden naar het 
lied ‘What a beautiful name’, en opeens was het of Je-
zus persoonlijk mij toesprak en mij uitnodigde voor het 
avondmaal de komende zondag.  Ik kon eindelijk echt 
accepteren dat Jezus ook voor mij gestorven is. Wat 
een emotionele ervaring was dat! Ik had alleen nog 
geen belijdenis gedaan. Hoe moest dat nu? We over-
legden met Ds. Hansum wat te doen. Aangezien ik door 
deze aanmoediging van Jezus, zeker de intentie had 
om belijdenis van mijn geloof te doen heb ik die zondag 
het avondmaal meegevierd. Zo geweldig was dat!

Is het van belang voor jullie om eerst belijdenis te 
hebben gedaan?
Nee, ik wil niet dat je iemand mag uitsluiten van het 
avondmaal als je geen belijdenis hebt gedaan, maar 
ik persoonlijk vind het wel een logisch vervolg, zegt 
Mariëlle. Het is iets heel bijzonders, je doet het niet 
zomaar. 

Gaan jullie ook wel eens een keertje niet naar het 
avondmaal?
Wij gaan graag naar het avondmaal en proberen dan 
ook geen avondmaalsdienst over te slaan. We willen 
allebei graag aan tafel met de Heer. Tijdens de lock-
down periode deden we ook thuis mee, we zaten dan 
hier met een stukje brood en een sapje. Dat was zeker 
heel mooi, maar het is wel anders dan in de kerk. In 
de kerk is de ervaring intenser, de gang naar de tafel 
toe, met meer mensen, dat is een onderdeel van ge-
meente zijn. 

Hoe gaat het met de kinderen en de (Maranatha)
kerk?
Lynn, Casey en May keken tijdens de lockdown peri-
ode graag naar Mozaiek Kids, maar ze vinden het nu 
fijner om weer mee te gaan naar de kerk en de kinder-
nevendienst.
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Wij bidden na het eten hardop, elke dag wisselen we 
diegene die bidt af, of doen we een kringgebed. Hier-
door leren de kinderen dat hardop bidden gewoon is. 

Het is bijzonder te horen waarvoor ze bidden, alles 
wat op hun hart ligt komt er dan uit. Bijvoorbeeld iets 
van school, een opa of oma van een vriendje die ziek 
is, of over een thema op school zoals de vervolgde 
christenen. 

Wij hebben een open houding naar elkaar. Als er iets 
gebeurd is dan bespreken we dat (op een gepaste 
manier) ook met de kinderen. De vraag kan dan bij-
voorbeeld zijn ‘Vind je dat ik het goed gedaan heb?’ 
of ‘Hoe zou jij het gedaan hebben?’. We proberen ze 
zo te laten zien dat niet alles vanzelf gaat, hoe met 
bepaalde situaties om te gaan en dat je alles in gebed 
bij God mag brengen. 

Hoe ziet jullie ideale dag eruit?
’s Morgens vroeg samen wandelen, we wandelen dan 
de Eng in. Als we thuiskomen gaan we met z’n allen 
ontbijten en daarna lekker weg, ergens heen met de 
kinderen. Dan gaan we naar het strand of een stad. 
We willen lekker lopen en dingen bekijken, zoals oude 
gebouwen. Dan komen we thuis en steken de barbe-
cue aan, ook in de winter! Deze ideale dag is meestal 
op een zaterdag of in de schoolvakanties, eigenlijk 
doen we dit niet op zondag. De zondag is voor ons 
een rustdag, dan bijvoorbeeld wel een strandwande-
ling, de heide of familie, maar niet naar een stad of 
geld uitgeven. 

Wat zou je aan anderen willen meegeven aan waar-
den of levenswijsheid?
Mariëlle: respect voor elkaar ook al heeft iemand een 
andere mening over iets of een andere geloofsovertui-
ging. Respectvol met elkaar omgaan en in zijn waarde 
laten. Ik wil niet iemand overhalen of een discussie 
voeren om iemand te proberen te overtuigen.

Kees: “Ik wil niet oordelen over een ander. Er is er Eén 
die oordeelt en dat zijn wij niet. Als een ander iets an-
ders doet, dan heeft hij daar vast zijn rede voor. Wel-
licht doen wij voor een ander ook dingen die niet te 
begrijpen zijn, dus laten we alsjeblieft niet oordelen. 
We moeten onszelf voor God verantwoorden en als 
je je bewust bent van wat je fout doet, dan wil je dit 
stoppen. In een relatie die waardevol voor je is wil je 
niemand verdrietig maken met een bepaald gedrag. 
Als je niet weet waar de schoen wringt (of wat je groei 
in relatie tegenhoudt) dan kan je hierom vragen en 
dan zal God / de Heilige Geest je dit laten weten (je 
krijgt er besef van).  Door dit te weten / zien, kan je 

met gebed en Zijn hulp datgene wat schuurt loslaten 
en verder groeien.“

Wat is het meest zingevende van je leven?
Bij Kees en Mariëlle is dat het geloof. Het gezin is 
enorm belangrijk, maar het geloof en en de relatie met 
God, dat is het meest belangrijke wat er bestaat. Van-
uit dat perspectief ervaren we dan wel dat onze eerste 
taak te zorgen is voor ons gezin en van daaruit verder.

Wanneer is een gesprek goed?
Mariëlle geeft aan dat het voor hen een goed gesprek 
is geweest als de aanwezigheid van God is ervaren. 
Als je mag bemoedigen en delen in Zijn liefde. Het 
is geweldig als je ervaart en realiseert dat God je ge-
bruikt om andere mensen te bemoedigen. Hij wil je 
gebruiken om wat van Zichzelf te laten zien. En dan 
krijg je als het ware ook nog een bonus: je gaat op 
pad om te geven / delen, maar je komt zelf met meer 
terug. 

Is er een keerpunt in je leven geweest?
Voor Mariëlle is dat de belijdenis die ze gedaan heeft. 
Voor Kees was dit het moment dat hij door te verge-
ven een moeilijke periode kon afsluiten. Had ik die pe-
riode willen missen? Nee. Het heeft me gemaakt wie 
ik nu ben en nu is het goed zoals het is.” Ik vraag: “God 
heeft je altijd opgetild hè?” “Ja”, beaamt Kees, “God is 
er altijd, dat ervaren wij allebei.”

Tot slot.
Het is bijzonder mooi om Kees en Mariëlle te mogen 
interviewen. De getuigenis van Mariëlle en Kees over 
Gods aanwezigheid die wezenlijk wordt ervaren, wat 
is dat een zegen. Ik hoop dat u hierin, net als ik, uw 
inspiratie vindt. 

• Karin Klootwijk-Elzinga.
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OVERIG KERKELIJK NIEUWS
Uit de Classis - Huisgemeente worden
De classicale vergadering Veluwe kwam op 12 okto-
ber bij elkaar. Op de website staat een beknopt ver-
slag. Het gaat over de huisgemeente, de verkiezingen, 
de begroting en het afscheid van twee afgevaardig-
den.

Lees verder op pknclassisveluwe.nl/classis/versla-
gen verslag classicale vergadering 14 oktober 2021
Gerrit Bok, scriba cv Veluwe

MEDEDELINGEN
Rookworsten actie Oekraïne.

En dan is het alweer bijna zover……..
Voor wie
 Joodse Holocaustoverlevenden en andere Joodse 

ouderen, die ver onder de armoedegrens leven.
Waarom
 Zij hebben haast geen geld. Ook moeten ze in de 

winter kiezen tussen eten, medicijnen en verwar-
ming.

Wat krijgen ze
 Allemaal krijgen ze een voedselpakket van 11 kg. 

Daar zit in: suiker, bloem, rijst, grutten, bulgur, maca-
roni, bakolie, havermout, blikje erwten, blikje mais, 
blikje sprot, blikje kippenvlees, pakje koffie en een 
pakje thee.

Waar gekocht
 De produkten worden allemaal lokaal in Oekraïne 

ingekocht.
Inpakken
 Dit gebeurt door vrijwilligers.
Uitdelen
 De pakketten worden naar de synagoges gebracht 

en vandaar uitgedeeld. De mensen moeten er voor 
tekenen. 1 pakket per persoon.

Hoeveel pakketten
  Het hele jaar worden er voedselpakketten uitge-

deeld, maar In de winter zijn het duizenden pakket-

ten. De winter is daar heel streng en de mensen wo-
nen vaak ver van de bewoonde wereld.

Daarom
 Verkopen wij rookworsten zodat wij met de op-

brengst een stukje nood kunnen lenigen.
Rookworsten
 Deze zijn van slager van Rooijen uit Lunteren. Grof 

en fijn: 4 stuks voor € 12,00 en € 3,50 per stuk. Run-
derrookworsten kosten € 3,75 per stuk. De rook-
worsten zijn luchtdicht/vacuüm verpakt en kunnen 
goed in de diepvries.

Wanneer is de actie
 15 november t/m 4 december en ze worden thuis-

bezorgd.
Bestellen
 Per email: blvankoesveld@hetnet.nl ; telefonisch: 

0318-483660  of via de bestellijst in de hal van de 
kerk. We staan op dv zondag 14 en 21 november 
met een tafel in de hal van de kerk. U kunt zo vaak 
bestellen als u wilt.

Betaling
 Contant of bankrekeningnummer NL87 INGB 0006 

1889 94 tnv A.H. van Koesveld-Peelen ovv Oekraïne. 
Giften zijn ook heel welkom.

Onze motivatie
    Het woord uit de Bijbel: “Alles wat jullie voor een van 

de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters 
hebt gedaan, hebben jullie voor Mij gedaan”  Mat-
theus 25 : 40.

• Leo en Leida van Koesveld

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/
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Activiteiten PCOB-Ede november 2021
PCOB Ede, (Protestants Christelijke Ouderen Bond) 
houden in de november weer middagen voor haar le-
den en andere belangstellenden. 

Op 22 november 2021 verzorgt de heer Gert Ger-
brands een lezing met als thema “Het Universum in 
Verwondering.

De middag  begint om 14.30 uur en duurt tot uiterlijk 
16.45 uur.  Plaats is “De Open Hof”, Hoflaan 2, Ede. 
Leden en andere belangstellenden zijn van harte wel-
kom als zij een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of 
een negatief testresultaat hebben. Er is een schrijftolk 
aanwezig op deze middag.

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. 10 
van woensdag 15 december kunt u tot en met woens-
dag 8 december 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 15 decem-
ber bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur. 
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adventskaars
jozef
maria

bethlehem
herberg
wijzen

WOORDZOEKER
Kun jij alle woorden vinden in deze woordzoeker?

herders
schaap

ezel
leeuw

engelenkoor
koningsster

timmerman
kribbe

stal
volkstelling

herodes
zaligmaker
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BIJBELLEESROOSTER
November
do 18 Genesis 19:15-29vaardigen
vr 19 Genesis 19:30-38
za 20 Johannes 10:22-30
zo 21 Johannes 10:31-42
ma 22 Marcus 13:3-13
di 23 Marcus 13:14-23
wo 24 Marcus 13:24-37
do 25 Sefanja 1:1-13
vr 26 Sefanja 1:14–2:3
za 27 Sefanja 2:4-15
zo 28 Lucas 1:1-25
ma 29 Lucas 1:26-38
di 30 Lucas 1:39-56

December 
wo 1 Maleachi 1:1-9
do 2 Maleachi 1:10–2:9heid
vr 3 Maleachi 2:10-16
za 4 Maleachi 2:17-3:5
zo 5 Maleachi 3:6-12
ma 6 Maleachi 3:13-18
di 7 Maleachi 3:19-24
wo 8 Psalm 28
do 9 Sefanja 3:1-13
vr 10 Sefanja 3:14-20
za 11 Psalm 72
zo 12 Jesaja 5:1-7
ma 13 Jesaja 5:8-19
di 14 Jesaja 5:20-30
wo 15 Jesaja 6:1-12
do 16 Jesaja 7:1-9



DE MENSEN VAN VOORBIJ

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

tekst: Hanna Lam
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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 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

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


