
MEDITATIE
‘En het geschiedde, toen al het volk 

gedoopt was en Jezus ook gedoopt was 
en aan het bidden was dat de hemel

geopend werd…’(Lucas 3, 21) 

Jij bent mijn geliefde Zoon…
Johannes de Doper trok een bont gezelschap van mensen met zijn pro-
fetische prediking, daar aan de Jordaanoever. ‘Bereid de weg van de 
Heer!’  Soldaten, tollenaars: allerlei slag volk kwam af op zijn ernstige 
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aansporing tot  bekering en zijn boodschap van vergeving. Ze werden 
aangetrokken tot de doop, dat mooie reinigingsritueel van kopje onder 
en helemaal schoon weer uit het water komen: de doop tot vergeving 
van de zonden. Een menigte mensen liet zich dopen en – in een bijzin 
wordt verteld dat Jezus óók gedoopt was. Hij was één uit de schare, één 
van de velen. Hij was één van ons en Hij werd nog meer één met ons in 

de doop. Alle gerechtigheid moest immers vervuld worden. 

En Jezus bad, open en ontvankelijk 
tot God. Dan gaat boven Hem de 
hemel open, daalt de Geest neer in 
de gestalte van een duif en klinkt 
er een stem: ‘Jij bent mijn geliefde 
Zoon in wie ik mijn welbehagen 
heb’. Hij wordt gedoopt door de 
Vader zelf met de Heilige Geest en 
met het vuur van de liefde. Het is 
klein-Pinksteren, daar aan de oe-
ver van de Jordaan. Hij, die als 12 
jarige jongen al ‘in de dingen van 
zijn Vader moest zijn’, Hij wordt nu 
door God de Vader bevestigd als 
de Zoon van zijn liefde. We treden 
met de doop van Jezus binnen in 
het mysterie van de liefde van de 
Vader en de Zoon en de liefdes-
band van de Geest. 

God de Vader noemt Jezus zijn 
geliefde Zoon. Daarmee wordt Je-
zus bevestigd in zijn identiteit,  zijn 
volwassen Zoonschap. Hij is niet 
alleen het kind van Maria en Jozef, 
dat was de warme start van zijn 
kindschap. Maar het is zijn bestem-

ming om Zoon van de Vader te zijn. 
God de Vader onderstreept die be-
stemming van Jezus  ‘om alle ge-
rechtigheid te vervullen’.  De doop 
van Jezus vormt het begin van zijn 
openbare optreden, van zijn Epifa-
nie – zijn verschijning . Jezus zal 
niet meer naamloos zijn onder de 
schare. God de Vader zelf heeft de 
schijnwerper op Hem gezet. Jezus 
zal Gods liefde zichtbaar te maken 
in deze wereld. Hij zal dopen met 
de Geest en met vuur. Om het vuur 
van Gods liefde te ontsteken onder 
de mensen en om te zuiveren van 
wat tegen God en het kwetsbare le-
ven ingaat. En Hij brengt ons in het 
hart van de Vader. Deze Jezus is de 
Christus, Hij verbindt ons aan God 
de Vader. Hij leert het ons vrijmoe-
dig uit de zeggen ‘Onze Vader…’ Hij 
doopt ons met de Geest, door wie 
wij zeggen ‘Abba, vader’! 

In Jezus Christus horen we deze 
woorden van de Vader als verkon-
diging voor ons, als Evangelie dat 
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EREDIENSTEN
Zondag 16 januari 
9:30 uur de heer J. Kroon
19:00 uur de heer N. van de Voet, Veenendaal
 Collecten:
 1. Bangladesh
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 23 januari
9:30 uur  ds. T. Schutte 
19:00 uur ds. J. Visser, Ermelo
 Gez. Jeugddienst in de Ger. Kerk
 Collecte:
 1. Stichting de Vluchtheuvel
 2. Kerkrentmeesters  

Zondag 30 januari 
9:30 uur ds. J. Steenkamp. Kerk-schooldienst
19:00 uur ds.  G. Oosterman, Zevenbergen
 Collecte:
 1. Sirkelslag
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 6 februari 
9:30 uur ds. J. Steenkamp
 Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
19:00 uur  ds. J. Steenkamp. 
 Gez. ZWO dienst
 Collecte:
 1.Oeganda
 2. Kerkrentmeesters

BEZORGING BLOEMENGROET
Januari 2022
16-1  Ria Brinkman  Piet de Groot
23-1 Teuni van de Hoef Hennie Kamp
30-1 Trudy Pipping  Gerrie Vreugdenhil

Februari 2022
6-2 Mw. Lijbers Stieneke Meppelder
13-2 Mw. Mulder Nellie Scherrenburg-Floor

ons blij maakt. Wat voor Hem gold, daarin mogen wij 
in geloof en in navolging delen, dankzij Zijn overgave 
tot in de dood. Hij hééft alle gerechtigheid vervuld!  ‘Jij 
bent de geliefde…’ Jij bent een geliefde dochter, een 
geliefde zoon, in jou vind Ik vreugde. De Statenver-
taling gebruikt het woord ‘welbehagen’. Daarin reso-
neert de boodschap van het engelenkoor in de kerst-
nacht: ‘in de mensen een welbehagen’. We zijn het 
voorwerp van de grote liefde van God de Vader. Deze 
liefdesbetuiging van God de Vader geven ons kracht 
en moed, ze geven ons grond onder de voeten in on-
zekere tijden. Deze woorden willen inspireren, vormen 
een tégenkracht tegen de donkere stemmen die ons 
te vertrouwd kunnen zijn. Zegenende woorden van 
God die ons op de weg van het leven zetten. Dan wor-
den we opgenomen in die eindeloze liefdesstroom 
van de Vader, de Zoon, door de Geest die in jou en mij 
en door jou en mij heen gaat stromen naar de mensen 
die op ons pad komen. 

Geloof dit Evangelie, wees gezegend en wees een ze-
gen in het nieuwe jaar!

• Kees Verduijn

Johannes doopt in de Jordaan,
wanneer opeens de wolken breken

en Jezus in gebed blijft staan,
omdat een stem begint te spreken:

‘Dit is mijn zoon van wie Ik houd
en heden geef Ik hem uit handen,

een Christus die mijn plan ontvouwt
voor alle volken, alle landen.

 
Dit is mijn woord, dit is mijn stem,

hem heb Ik eeuwig uitverkoren,
in hem kom Ik tot u, door hem
laat Ik mij op de wereld horen.

Die, armen, als Hij van mij spreekt,
in recht en redding doet geloven;
die het geknakte riet niet breekt,
de kleine vlaspit niet zal doven.

Dit is mijn liefde en mijn licht,
dit is mijn heil vanuit den hoge

dat vrijheid brengt en vrede sticht.
In hem kom Ik u onder ogen.’

Michel van der Plas
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BIJ DE EREDIENSTEN

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 16 januari 2022 – Bangladesh - 
Veilig koken voor vrouwen
In Bangladesh koken de vrouwen veel op houtovens. 
Deze zijn duur, gebruiken veel hout en de rook veroor-

zaakt gezondheidsproblemen. Een vernieuwd kook-
toestel veroorzaakt minder rook, maar zet bovendien 
de helft van het verstookte hout en groenafval om in 
biochar. De vrouwen vermengen dit met organische 
mest van hun vee en verkopen de biochar als na-
tuurlijke bodemverrijker. De biochar vergroot de bo-
demvruchtbaarheid en houdt water langer vast - een 
groot voordeel in droge periodes. De biochar levert 
daardoor een belangrijke bijdrage aan een hogere 
voedselproductie. Heel belangrijk in een land waar de 
voedselvoorziening ernstig bedreigd wordt door over-
stromingen of juist door droogte.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrouwen-
bangladesh

Zondag 23 januari 2022 – Stichting de 
Vluchtheuvel 
Stichting de Vluchtheuvel is een diaconale samenwer-
king tussen de vier Lunterse kerken. De Vluchtheuvel 
wil de dialoog tussen mensen versterken. Bijvoor-
beeld door een wekelijkse ouderen inloop in de Mul-
dersschuur, jongeren activiteiten in de Honskamp en 
diverse inloop activiteiten door het jaar heen. 
Daarnaast werft de Vluchtheuvel gastgezinnen voor 
kinderen en/of jongeren die een (tijdelijk) nieuw thuis 
zoeken. Juist in deze Corona tijd probeert de Vlucht-
heuvel het omzien naar elkaar mogelijk te blijven ma-
ken. Ontmoetingen met een ander zijn essentieel voor 
iedereen. 
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Zondag 30 januari 2022 – Interactief aan 
de slag met de Bijbel
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland 
voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief 
Bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorgani-

satie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen 
het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met 
elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bij-
belverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal. 
Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sir-
kelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/sirkel-
slag/

Zondag 6 februari 2022 – Goed boeren in 
een lastig klimaat in Oeganda
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om 
voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger 
door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er 
droogte, soms staan de velden onder water. Samen 
met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boe-
rengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 
Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun 
oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. 
Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het 
hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)
investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de 
slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken 
energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te 
voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen hou-

den. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boe-
rengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de 
kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd 
kunnen bieden? 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boe-
rinoeganda

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Jaap en Marijke Speelziek (Edeseweg 18,  6741 CR) 
kregen op zaterdag 11 december jl. het intens ver-
drietige bericht dat hun zoon German Sebastiaan 
op 39 jarige leeftijd was overleden. Een natuurlijke 
doodsoorzaak maakte een einde aan de levensweg 
van Sebastiaan; deze weg kenmerkte zich door hoog-
te en diepte en het sterke verlangen naar rust in zijn 
hoofd en hart. Sebastiaan werd geboren in Zuid-Ame-
rika (Colombia) maar kwam al op hele jonge leeftijd 
naar Nederland. In Jaap en Marijke ontving hij een 
liefdevolle vader en moeder die ook, nadat hij op zich-
zelf was gaan wonen, bleven zorgen. 
Op zaterdag 18 december jl. namen zij in intieme 
kring afscheid van hem. Voorafgaande aan zijn be-
grafenis op Natuurbegraafplaats Koningsoord te Oos-
terbeek werden er herinneringen gedeeld en liederen 
beluisterd die betrekking hadden op wie Sebastiaan 
was. Op zoek naar woorden van hoop en troost lazen 
we Lukas 2:8-12 en Openbaring 21:1-5. De woorden 
‘gehoord, gezocht en gevonden’ kwamen vanuit de Bij-
belgedeelten naar boven. 
Het lied ‘Ik zal er zijn’ vatte het geheel samen in die 
kostbare belofte: ‘Een boog in de wolken als teken van 
trouw staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou. In 
tijden van vreugde, maar ook van verdriet ben ik bij 
U veilig, U die mij ziet.’ Wij condoleren Jaap en Marij-
ke en hun gezin van harte met het overlijden van hun 
zoon, broer, zwager en oom. In het bijzonder denken 
we aan Marjolein, zij heeft als partner van Sebastiaan 
de laatste zes jaar lief en leed met hem gedeeld. Ons 
gebed voor haar en hen is: ‘Blijf bij hen Heer.’

Mevr. J. Blotenburg - van Nieuw-Amerongen (Ruiten-
beekweg 2b) kwam thuis ten val. Na onderzoek in het 
ziekenhuis bleek haar rechterarm gebroken te zijn. Na 
hieraan geopereerd te zijn is Jopie overgebracht naar 
Zorgcentrum Norschoten te Barneveld voor revalida-
tie. Hopelijk zal haar verblijf daar bijdragen aan het 
herstel van haar toch al kwetsbare gezondheid. 

Mevr. J.M. Jaques (De Molenpol 2) verblijft ook tij-
delijk, i.v.m. extra verzorging, in Norschoten te Bar-
neveld. We weten hoezeer Jeanne (‘Sjaantje uut de 
Polle’) aan Lunteren gehecht is. Hopelijk zal het ver-
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blijf buiten haar vertrouwde omgeving niet al te lang 
duren. 
‘Haast U mij te hulp en red mij, Heer, ontzet mij, o mijn 
heil, wees mij nabij’ (Psalm 38 : 12, NLB).

Gouden huwelijk
Dinsdag 14 december waren Ds Fred en Anneke 
Groeneveld 50 jaar getrouwd. Op deze heugelijke dag 
mochten we in ons bezoek horen dat dit echtpaar 
met dankbaarheid terugkijkt. Zowel op hun gezond-
heid als die van hun kinderen.   In 40 jaar hebben ze 
in 4 gemeentes mogen dienen. Daarbij met vreugde 
tezamen ook hier in de pastorie mochten zijn. Deze 
periode betekende Soli Deo Gloria voor dit echtpaar. 
Ze mochten die dag samen met hun kinderen en echt-
genotes en hun 8 kleinkinderen feestelijk vieren en 
gedenken. Wij feliciteren hen van harte met dit mooie 
gouden huwelijk. Daarnaast wensen we dit echtpaar 
en gezin Gods Zegen en nabijheid. Zodat zij hoopvol 
en in alle vreugde en gezondheid de toekomst tege-
moet mogen gaan. 

In Memoriam – Dik Thomassen
Maandagavond 13 december jl. kwam het aangrijpen-
de bericht dat Dik Thomassen op de leeftijd van 65 
jaar was overlijden. Dik lag vijf weken op de intensive 
care in het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. In deze 
weken leefde zijn vrouw Nanny en de kinderen tussen 
hoop en vrees. Gaandeweg bleek dat het lichaam van 
Dik de strijd tegen COVID-19 niet kon winnen en dat 
verdere behandeling geen nut had. 

In Dik verliest Nanny een lieve man en verliezen de kin-
deren een lieve en zorgzame vader die dag en nacht, 
in vreugde en verdriet, voor hen klaarstond. De klein-
kinderen moeten nu opgroeien zonder deze trotste 
opa die hen vaak, als het maar even kon, in zijn armen 
sloot. Naast echtgenoot, vader, schoonvader, opa, 
schoonzoon, broer, zwager, oom, vriend, gemeentelid 
en plaatsgenoot was Dik ook timmerman in hart en 
nieren. Met name in en om Barneveld hamerde hij er, 
met zoon Jasper, lustig op los. Van jongs af aan wist 
Dik van aanpakken, maar gezien zijn leeftijd en toch 
al kwetsbare gezondheid maakte hij plannen om af te 
bouwen en meer invulling te gaan geven aan vrije tijd. 

In de Maranathakerk had hij steevast op zondagoch-
tend zijn plekje achter in de kerkzaal. De bekende lie-
deren en psalmen waren hem lief en de Blijde Bood-
schap van Gods genade kon rekenen op zijn ‘amen’. 
Dit ‘beamen’ deed hij grotendeels zonder woorden 
maar bleef, ook in de kring van het gezin, niet onop-
gemerkt. In de weken voorafgaande aan zijn overlij-
den is er in grote en brede kring voor Dik gebeden. 

Dat hij toch overleden is, is dan ook heel moeilijk te 
begrijpen. De vraag naar ‘het waarom’ klonk ook door 
in de afscheidsdienst op zaterdag 18 december jl. In 
de Maranathakerk. Daar lazen en overdachten we een 
gedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van 
Johannes (hfst. 11:1-6; 17-27). In dit Bijbelgedeelte 
wordt een bittere klacht geuit: ‘Als u hier was geweest, 
Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.’ Jezus mas-
seert deze woorden niet weg maar gaat ze te lijf door 
op Zichzelf te wijzen: ‘Wie in Mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft.’ Hier is geen sprake van goedko-
pe troost maar van een houvast dwars door de dood 
heen. Dit is niet te begrijpen, maar Christus’ belofte 
is wel te vertrouwen omdat Hij de opstanding en het 
leven is. 
Dit geloofsvertrouwen, waar Dik graag over hoorde en 
zong, wensen we Nanny, de kinderen en kleinkinderen 
van harte toe nu het afscheid zo ontzettend veel pijn 
doet. Correspondentieadres: Honskamperweg 82, 
6741 CC, Lunteren.

• Cock Kroon

VANUIT DE KERKENRAAD
Overlijden ds Van der Vlist
Op 22 december jl. is op de leeftijd van 92 jaar overle-
den onze oud-predikant, Jan Gerrit van der Vlist.

Ds Van der Vlist deed op 26 april 1981 zijn intrede in 
de Maranathakerk; op 01-09-1991 ging hij met emeri-
taat en verhuisde het echtpaar naar 't Harde. Hij was 
dus ruim 10 jaar lang onder ons en heeft in die jaren 
veel voor onze gemeente en voor Lunteren betekend; 
we kijken daarop in dankbaarheid terug.

Op 28 december jl. was de dankdienst voor zijn lan-
ge leven, in de Maranathakerk in 't Harde, met aan-
sluitend de begrafenis. Goed om te zien, dat er naast 
een vertegenwoordiging vanuit de kerkenraad ook ge-
meenteleden daarbij aanwezig waren.

Wij wensen de familie van der Vlist Gods troost, na-
bijheid en zegen nu zij zonder hun man, vader en opa 
verder moeten.
Namens de kerkenraad,

• Henny Neutel, scriba

Welkom
Vorig jaar streken Dirk en Ria Mulder (Hindelaan 66, 
6741 RC) vanuit Hoogezand in Lunteren neer. Na vele 
jaren in het noorden van het land gewoond en gewerkt 
te hebben bracht de pensioengerechtigde leeftijd de 
ruimte om te verhuizen. Om dichterbij de kinderen en 
kleinkinderen te wonen viel het oog van Dirk en Ria op 
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Lunteren. Daar vonden ze aan de Hindelaan een wo-
ning die ze inmiddels tot hun thuis hebben gemaakt. 
In de achterliggende periode hebben ze zich ook ker-
kelijk georiënteerd. 

Hoewel ‘gewoon’ kennismaken met het gemeentele-
ven in deze tijd (nog) niet kan, besloten ze wel om lid 
te worden van de Maranathakerk. Wij heten hen van 
harte welkom in ons midden en hopen dat ze zich snel 
thuis zullen voelen in ‘onze’ gemeente.

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 
28 november 2021 is € 114,62.
De tussenstand komt hiermee op € 1.339,37.
De volgende derde collecte wordt gehouden op 30 ja-
nuari 2022. 

Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
november en december 2021.
28-11   € 489,44
05-12   € 327,22
12-12   € 354,65
19-12  € 323,63

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen. Via de bank zijn een aantal mooie 
giften binnengekomen voor de kerk. 1 x € 5.000, 1 x 
€ 500, 1 x  € 150, 3 x € 50 en 1 x € 25. 

Tijdens bezoek via de heer Kroon een gift ontvangen 
van € 42 en via ds Steenkamp € 50 voor de kerk.
Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk be-
dankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Overzicht opbrengsten
Projectbussen
Allereerst de opbrengst van de projectbussen voor 
het ZWO project “Kinderen in Moldavie”
Door de Lock down is deze actie destijds verlengd 
t/m eind 2021. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd tot 
een mooi resultaat van €1282,95.

De opbrengst van de Kerstattenties is uiteindelijk  
€1895,79 geworden, niet kostendekkend, maar toch 
een mooi resultaat.

Collecten, zover bekend tot 19/12
5/12 Voedselbank te Ede € 827,62
12/12 Stichting vrienden van JOP  € 412,46
19/12 Eigen diaconie  € 2043,83

Na een geplaatste noodoproep in het vorige kerkblad, 
is hier ruimhartig aan geschonken. De diaconie voelt 
dit als een steun in de rug , om haar mooie werk te 
kunnen voortzetten.

De voedselbankopbrengst is incl. giften van 2 x €100 
en 2 x €50
De opbrengst eigen diaconie is incl. giften van 2x€100, 
1x €150
€100,00 bonnen via ds. Steenkamp en 4 x €50.
Bovendien heeft een dankbaar echtpaar  4x €500 
geschonken. 1x diaconie(in totaal verwerkt) 1 maal 
noodhulp Griekenland, 1 maal LIBANON en 1 maal 
voor het nieuwe projectbussen project 2022 voor SEE 
You te Veenendaal, nadere info ontvangt U nog.
Al met al een indrukwekkende lijst met giften waar-
voor de diaconie u zeer dankbaar is.

In dit verband bevelen wij u aan om 2 Korintiërs 9 vs. 
6 t/m 11 eens te lezen.

Een gezegend en gezond 2022 gewenst,

• Henk van Hierden - Penningmeester diaconie.

TAAKGROEP GROENE KERK
Zorg voor de schepping en onze 
boodschappen.
We willen de aarde aan de generatie na ons doorgeven 
door goed te zorgen voor Gods schepping. Je hoort 
en leest in kranten en op internet  over duurzaam le-
ven en verantwoord omgaan met de aarde en met de 
beschikbare energie en grondstoffen. 
Hoe kun je daar in je dagelijks leven een steentje aan 
bijdragen? Afval scheiden, de verwarming een graadje 
lager, de fiets nemen in plaats van de auto voor korte 
ritten. Op internet vind je tal van tips.

Ook bij het doen van onze boodschappen kun je re-
kening houden met de impact die jouw koopgedrag 
heeft op het milieu. 

Onlangs kwam ik een piramide tegen van Babette Por-
celijn, die je misschien kan helpen bij het maken van 
keuzes als je boodschappen doet. 
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Het grootste verschil kun je maken door meer plant-
aardig en minder dierlijk te eten. Volgens milieu cen-
traal is vlees verantwoordelijk voor 40 procent van 
broeikasgassen die vrijkomen bij productie van het 
voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vlees heeft 
een behoorlijke klimaatimpact omdat voor de produc-
tie van 1 kilo vlees gemiddeld 5 kilo plantaardig voer 
nodig is en vele liter water. Minder vlees eten is dus 
goed voor het klimaat. 
Probeer eens een vleesvervangend product, of ge-
bruik eens meer bonen en noten in je gerecht.

Het tweede in de piramide is eigenlijk heel logisch: 
het voorkomen van voedselverspilling. Kook genoeg 
en niet te veel. Maar als er dan toch restjes overblijven 
kun je daar vaak hele lekkere gerechten mee maken. 
Als je op internet zoekt op koken met restjes vind je 
tal van leuke ideeën. En je wordt er zelf ook creatief 
van.

De volgende duurzame stap in de piramide is het ko-
pen van lokaal voedsel en producten van het seizoen. 
Waarom zou je in de winter fruit of groenten  eten die 
uit een land ver weg komen. Er zijn verschillende lo-
kale initiatieven om je groente en fruit in de buurt te 
halen. Op deze manier hoeft je voedsel niet een hele 
reis af te leggen en tegelijkertijd steun je de boeren en 
producenten uit je eigen omgeving.

Een paar voorbeelden van winkels en initiatieven waar 
je lokaal en van het seizoen kunt kopen:
• als oogstdeelhouder kun je zelf je groenten oogsten 

bij de Wilde Peen (https://wildepeen.nl). 
• Bij zorgboerderij Makandra werken mensen met 

een verstandelijke beperking in de moestuin. Dage-
lijks kun je daar verse groenten halen. https://www.
sheerenloo.nl/in-de-buurt/zorgboerderij-makandra

• Kaasboerderij De Groote Voort maakt de heerlijke 
Remekerkaas. Daarnaast verkopen zij brood en 
vlees. https://www.remeker.nl/

• Landwinkel met lokale producten Doesburger erf. 
http://www.doesburgererf.nl/

• Een nieuw initiatief dat deze zomer gestart is is Eten 
uit de streek. Je kunt een  abonnement nemen op 
groenten, aardappels, zuivel etc. Ook kun je via de 
webwinkel producten uit de streek bestellen. Alles 
wordt geproduceerd in de regio. Elke vrijdag kun je 
deze ophalen bij een afhaalpunt. Ook in Lunteren is 
zo’n afhaalpunt, De Klomperhoek. Neem eens kijkje 
op de website https://www.eerlijketenuitdestreek.nl/

Dan kun je nog kijken of de producten biologisch of 
efficiënt zijn verbouwd. 
En ten slotte kun je letten op de verpakking: neem je 
eigen zakjes en tas mee.

POSTZEGELS, PRENT-
BRIEFKAARTEN EN TELEFOON-
KAARTEN VOOR DE ZENDING

In de hal van de kerk hangt een brievenbus met 
het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw postzegels, 
prentbriefkaarten, gebruikte telefoonkaarten en 
oud (Nederlands en buitenlands geld) in doen. 
De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk.

Postzegels
Nooit postzegels van ansichtkaarten afweken of 
afscheuren. Afknippen met rand van minimaal 
één centimeter rondom. Ook complete verzame-
lingen zijn welkom. 

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

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

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

- Zelfgemaakte kaarten
- Geboortekaartjes

Alle andere dubbele kaarten en eigen gemaakte 
kaarten zijn niet bruikbaar.
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Het lijkt lastig om je gewoonten te veranderen.  Begin 
met kleine stapjes, een stap die je makkelijk kunt zet-
ten. Als je daar een gewoonte van maakt kun je weer 
een volgende stap zetten en voor je het weet is je eco-
logische voetafdrukafdruk alweer een stukje kleiner. 
Eet smakelijk!

• Taakgroep Groene Kerk.

VORMING EN TOERUSTING
Vrouwendag 2022: Kom tevoorschijn

Gezien de ontwikkelingen en maatregelen rondom 
Corona hebben wij besloten om de Vrouwendag van 
19 maart a.s. uit te stellen. We hopen binnenkort een 
nieuwe datum te communiceren waarop we elkaar en 
God gaan ontmoeten.

• Organisatie Vrouwendag

MAAK KENNIS MET…
Peter Brinkman (64)

‘Hij heeft mij gewild, vanaf het allereerste begin’

In 1979 leerde ik mijn vrouw Ria kennen toen we deel-
namen aan een jongeren busreis naar Oostenrijk. Het 
was gelijk aan, het jaar daarop verhuisde ik naar Lun-
teren om in haar buurt te wonen en in 1981 trouwden 
we in de NH kerk alhier en gingen in een flat in Ede 
wonen. In 1985 verhuisden we naar nieuwbouw de 
Kempjes in Lunteren en kwamen in de Maranathakerk 
terecht. Later gingen we aan de Dingerlaan wonen en 
vierden pas ons 40-jarig huwelijksjubileum.

Met welk Bijbelfiguur voel jij je wel verbonden en 
waarom?
Met mijn naamgenoot Petrus; ik heb ook een impul-
sief karakter -al probeer ik dat te beteugelen- en heb 

soms ook m’n twijfels. Zou ik over het water durven 
lopen als God mij dat vroeg? En stel dat ik bedreigd 
zou worden, zou de haan dan ook drie keer voor mij 
kraaien? 

Wie ben jij voor God?
(Peter is geraakt en wijst naar psalm 139) “In al Zijn 
liefde heeft God mij bedacht, Hij heeft mij gewild van-
af het allereerste begin”.

Met wie zou jij wel een dag willen optrekken?
Met Diederik Gommers, om te ervaren hoe het toegaat 
in de wereld van de intensieve zorg. Als OMT-lid moet 
hij zeer moeilijke beslissingen nemen! Hij moet echt 
een dikke huid hebben – of misschien vertrouwt hij 
wel op God?- terwijl hij probeert de wetenschap over 
het coronavirus toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Internet is daarbij een zegen èn een vloek, 
want wat hij allemaal over zich heen krijgt, ongelofe-
lijk. Ik waardeer zeer hoe hij het doet.

Wat zou je graag doen maar heb je nooit gedaan? 
Met een jeep over IJsland toeren en de geisers en het 
Noorderlicht zien. Helaas kun je er alleen per vliegtuig 
naar toe…ik had al vliegangst en toen ik vele jaren ge-
leden vanaf Moskou naar huis moest, zag ik bij het 
instappen de piloot van onder het vliegtuig aankomen 
met in zijn hand een fietspompje de vliegtuigtrap op-
komen! Ik wist niet wat ik zag, dat heeft mijn vlieg-
angst geen goed gedaan…!

Hoe zou jij omschreven willen worden door anderen? 
Ik heb er helemaal geen behoefte aan dat anderen mij 
omschrijven. Ooit besloot ik dat ik me dienstbaar voor 
de samenleving wil opstellen en blijf gewoon mezelf.
Je bent een bekend gezicht in de MK, wat doe je zoal? 
Ik ben koster en maak het rooster voor de kosters-
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groep, doe het agendabeheer en draai mee in de Ont-
vangstcommmissie. Ik heb 18 jaar de papiercontainer 
gedaan en na 25 jaar kerkbalans lopen ga ik dat nu 
voor de allerlaatste keer doen, maar de organisatie 
van de Bazar mis ik nu - in coronatijd-  echt wel. Na 
zoveel jaren op m’n vaste plek (elektra) ben je een ver-
trouwd gezicht, ook voor niet-kerkbezoekers. Ik werk-
te vooral in de Logistiek, ben nu met prépensioen en 
verveel me niet vaak, ook aan vrijwilligerswerk buiten 
de MK is er genoeg te doen.

Kun jij jezelf zijn in de kerk? Vind je dat iedereen dat 
moet kunnen? 
Ja, ik beleef de diensten met plezier en heb ik er vaak 
iets aan als geestelijke bagage voor de week die volgt. 
Iedereen is welkom in de MK, ongeacht achtergrond 
of wat dan ook. Dit is verankerd in het 2e gebod; Heb 
uw naasten lief gelijk u zelf. Je merkt dat mensen zich 
thuis voelen in de kerk. Eigenlijk is het raar – maar dat 
moet nu vanwege de caronamaatregelen-  dat we met 
de jas aan in de banken zitten! 

Van wie kun je veel leren? 
Ik ben in Apeldoorn opgegroeid, we waren thuis niet 
gelovig of kerkelijk meelevend, al ik ging wel naar de 

zondagschool van het Leger des Heils. Daar heb ik er-
varen dat iedereen welkom was als we zongen, een 
Bijbelverhaal hoorden en na afloop een film keken. 
Maar wat me het meest is bijgebleven, is de hartelijke 
liefde en aandacht die ik kreeg van deze onbaatzuchti-
ge organisatie. Daar en op de christelijke basisschool 
is het zaadje geplant. Toen ik veel later Ria leerde ken-
nen en zij belijdenis deed, groeide dat verlangen bij 
mij ook en koos ik een paar jaar later heel bewust zelf. 
Waar heb je spijt van? 
Helaas moest ik op mijn 15e al gaan werken zonder 
een diploma op zak. Net getrouwd ging ik negen jaar 
lang wekelijks drie avonden naar school om mijn pa-
pieren te halen. Vroeger wilde ik graag sociale ge-
schiedenis studeren, dat is het dus niet geworden. 
Maar gelukkig kregen onze kinderen wel de mogelijk-
heid om de studie van hun keuze te volgen. Ze kunnen 
beide erg goed leren en wij volgen hen met trots en 
dankbaarheid. Dochter José kreeg zojuist een benoe-
ming aan de Universiteit Utrecht en zoon Alex is afge-
lopen jaar predikant geworden in Enschede.

Wat vond je belangrijk om je kinderen mee te geven? 
Het geloof en je inzetten voor de medemens. Zo klein 
als ze waren, we namen ze mee naar kerk en vrijwilli-
gerswerk.

Wat is jouw sterkte en wat is je zwakte? 
Soms had ik nee moeten zeggen omdat ik teveel hooi 
op mijn vork nam, maar dat blijft een lastige. Ria zegt 
dan; “Hoho, wij zijn er ook nog!” Dat is wel goed om de 
balans er in te houden ja..

Wat was 2021 voor een jaar? 
Soms vliegen de Corona- zorgen ons wel aan. Niet 
om het te ontduiken, maar af en toe zeggen we te-
gen elkaar; nu willen we het er even niet over hebben. 
Met het ouder worden komen er ook wel wat gezond-
heidsproblemen. Maar we zijn positief en willen voor-
al kijken naar wat we wèl hebben; elkaar en moge-
lijkheden. We zijn heel dankbaar dat we ons 40 jarig 
huwelijk konden vieren en dat onze kinderen zo goed 
terecht gekomen zijn. Ja, er waren mooie hoogtepun-
ten om van te genieten. 

Wat wens jij voor 2022?
Dat we  snel in verleden tijd over Corona kunnen spre-
ken. En dat er meer aandacht is voor de tweedeling 
in de maatschappij in bijvoorbeeld het onderwijs, de 
(oneerlijke financiële) situatie van de jonge mensen 
door hun achtergrond die hun ontwikkeling in de weg 
kan staan. En ook dat we verdraagzamer worden naar 
elkaar.

• Janneke van de Kaa

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Johannes Calvijn (1509 - 1564)

‘Het kruis van Christus overwint dan pas in 
het hart van de gelovigen, over de duivel, over 
het kwaad, over de goddelozen, als hun ogen 

gericht worden op de kracht van de opstanding 
uit de dood.’
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MEDEDELINGEN
Rookworstenactie Oekraïne 
Wat zijn wij stil geworden maar bovenal heel dank-
baar.

Stil: Wat hebben veel mensen rookworsten gekocht 
en wat hebben wij veel giften gekregen.
Dankbaar: Dat deze actie zo gezegend is. We zijn deze 
actie biddend begonnen en dankend geëindigd. Ook 
zijn we blij geweest met de vele positieve en bemoe-
digende reacties.
Resultaat: Door de verkoop van de rookworsten en 
de giften hebben wij het fantastische bedrag van € 
6.200,00 kunnen overmaken !!
Blijheid: Uit de Oekraine komen hele blijde reacties.
Inkopen: Van dit bedrag kan daar 7000 kg voedsel ge-
kocht worden.
Slager: Blij zijn wij ook deze keer weer met slager Van 
Rooijen en zijn medewerkers, die de heerlijke rook-
worsten gemaakt hebben.
Actie 2022: DV half november 2022 hopen wij weer 
deze actie te gaan doen.

“Zo konden wij allemaal, voor een ander naaste zijn”

Nogmaals hartelijk dank, 

• Leo en Leida van Koesveld

Israël
27 januari Nationale Holocaust Herdenking
Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, de toenmalige 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrij-
dingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een 
dag van herdenking: The Holocaust Memorial Day. 

Wereldwijd worden de slachtoffers van de Holocaust 
herdacht. Auschwitz is uitgegroeid tot symbool voor de 
massavernietiging van Joden. Roma en Sinti. 

Rondom deze dag worden in Nederland door vele or-
ganisaties activiteiten en herdenkingen georganiseerd.

Herdenking 2022 
Op zondag 30 januari 2022 organiseert het Neder-
lands Auschwitz Comité de jaarlijkse Nationale Ho-
locaust Herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit 
Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam.
Daarnaast worden er jaarlijks in diverse plaatsen in 
het land ook herdenkingen gehouden. 

Ook in de gemeente Ede wordt sinds enkele jaren een 
herdenking gehouden bij het Joods Monument Op de 
Berg in Ede. Een moment van bezinning. De namen 
worden opgenoemd van de 50 Joodse slachtoffers 
uit de gemeente Ede, die op het monument vermeld 
staan.

Vanwege de coronamaatregelen is nog onduidelijk hoe 
de herdenking op dv zondag 30 januari 2022 ingericht 
zal worden. Ongetwijfeld leest u er in de plaatselijke 
kranten meer over. Hopelijk staat ook u op deze dag 
stil bij de vele Joodse slachtoffers die in de 2e Wereld-
oorlog vermoord zijn. Alleen omdat ze Joods zijn. 

Laten we in woord en gebed hen gedenken. Want ge-
denken is noodzakelijk, opdat wij dit nooit zullen ver-
geten. 

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 66 nr. 2 
van woensdag 9 februari kunt u tot en met woensdag 
2 februari 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 9 februari 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 
20.30 uur. 
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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...
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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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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/



BIJBELLEESROOSTER
Januari
wo 12  Psalm 46
do 13  Lucas 3:1-9
vr 14  Lucas 3:10-22
za 15  Lucas 3:23-38
zo 16  Johannes 2:1-12
ma 17  Johannes 2:13-25 
di 18  Psalm 66
wo 19  Jesaja 42:14-25
do 20  Jesaja 43:1-7
vr 21  Jesaja 43:8-13
za 22  Jesaja 43:14-21
zo 23  Jesaja 43:22-28 
ma 24  Jesaja 44:1-8
di 25  Jesaja 44:9-17
wo 26  Jesaja 44:18-23
do 27  Jesaja 44:24-45:7
vr 28  Jesaja 45:8-13
za 29  Lucas 4:1-13
zo 30  Lucas 4:14-30
ma 31  Lucas 4:31-44

Februari 
di 1  Psalm 9
wo 2  Jesaja 45:14-19
do 3  Jesaja 45:20-25
vr 4  Jesaja 46:1-13
za 5  Psalm 48
zo 6  Lucas 5:1-11
ma 7  Lucas 5:12-16
di 8  Lucas 5:17-26
wo 9  Lucas 5:27-39
do 10  Psalm 1

HET LICHT IS UITGEZAAID  

Het Licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die ons wijst
waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur
de nacht voor altijd overwinnen.

Het Licht is uitgezaaid en niet 
door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit
dit Licht als Morgenster te boven.

Het Licht is uitgezaaid
in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil 
het zich in duizendvoud herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht
voor al wie met ons adem halen.

Sytze de Vries
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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
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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

R
O

N
D

 D
E 

M
AR

AN
AT

H
AK

ER
K 

- J
AA

R
G

AN
G

 6
6 

- N
U

M
M

ER
 1

 - 
12

 J
AN

UA
R

I 2
02

2

19



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

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


