
MEDITATIE
Vertrouw op God!

 
‘Vertrouw op de HEERE met heel je 

hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken 
Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht-

maken’ (Spreuken 3:5-6, Herziene Statenvertaling).

Het heeft (te) lang geduurd maar inmiddels hebben we een nieuw 
kabinet. Een grote ploeg van ministers en staatssecretarissen heeft, bij 
de aanvaarding van het ambt, trouw gezworen of beloofd aan de Grond-
wet. Bij dit officiële moment hoorde natuurlijk ook de gebruikelijke foto 
op het bordes van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Alle mannen en 
vrouwen die rondom koning Willem Alexander stonden gegroepeerd 
wacht een zware opdracht: het vertrouwen in de politiek herstellen.
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Dit vertrouwen ‘in’ Den Haag is in 
de achterliggende maanden en 
jaren naar een dieptepunt gezakt. 
Allerlei dossiers, van gaswinning 
tot de toeslagenaffaire, ondermijn-
den het vertrouwen in degenen die 
over ons gesteld zijn (Rom. 13:1). 
Het urenlange (en nachtelijke) de-
bat over ‘functie elders’ en de daar-
uit volgende motie van afkeuring 
aan het adres van premier Mark 
Rutte deden het restje vertrouwen 
in de politiek de das om. Velen in 
ons land ervoeren dat vertrouwen 
op mensen met macht geen gren-
zeloos geluk teweeg brengt (Ps. 
146:3). 

Met de hete adem van de kiezers 
in de nek werden er grote woorden 
gesproken; menig partij(leider) zei 
het vertrouwen in de premier op. 
Maar wat bleek: ook in Den Haag 
wordt de soep uiteindelijk niet zo 
heet gegeten als zij wordt opge-
diend. Met de belofte van een nieu-
we bestuurscultuur werden de rijen 
gesloten en na maandenlange on-
derhandelingen is er dan toch spra-
ke van een kabinet Rutte vier. 
Het  coalitieakkoord dat gesloten 
is heeft een prachtige titel mee-

gekregen: ‘Omzien naar elkaar, 
vooruitkijken naar de toekomst’. In 
dit akkoord lezen we dat verschil-
lende sectoren in ons land kunnen 
rekenen op vele extra miljoenen. 
Naast de vraag wie dit uiteindelijk 
allemaal gaat betalen is het ook de 
vraag of hiermee het vertrouwen 
in de politiek hersteld zal worden. 
Geloofwaardigheid is namelijk niet 
te koop. Zij kan alleen ontstaan (en 
groeien) als hij of zij die van alles 
en nog wat beloofd ook betrouw-
baar blijkt te zijn in het nakomen 
van dat wat toegezegd is.

In de Bijbel wordt heel vaak over 
‘vertrouwen’ gesproken als het 
gaat over wie de Here God is. Ver-
trouwen op God is onlosmakelijk 
verbonden met het je toevertrou-
wen aan Hem. Dit laatste is niet 
iets wat je als mens zomaar doet. 
De vertrouwelijke omgang met de 
Ene is nooit en te nimmer een auto-
matisme, vandaar de indringende 
uitnodiging aan ons adres: ‘Wees 
veilig bij de Ene met heel je hart, 
steun niet op je eigen verstand; 
ken hem op al je wegen, en hij zal 
je paden recht maken’ (Naardense 
Bijbelvertaling).
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EREDIENSTEN
Zondag 13 februari 2022 
9:30 uur ds. J. Steenkamp
 Viering Heilig Avondmaal
19:00 uur ds. J. Steenkamp. 
 Viering en dankzegging
 Heilig Avondmaal 
 Collecten
 1. Kerk in Actie Nepal
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 20 februari 2022 
9:30 uur ds. T. Schutte, Bennekom
19:00 uur de heer J. Kroon
 Collecten
 1. Meet-Inn
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 27 februari  2022 
9:30 uur  ds. C. Hendriks, Ede
19:00 uur  ds. T. Schutte
 Collecten
 1. Manege zonder drempels
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 6 maart 2022
9:30 uur ds. J. Steenkamp,
 1ste zondag 40 dagen tijd, doopdienst
19:00 uur de heer R. Fluit
 Collecten
 1. Kerk in Actie Rwanda
 2. Kerkrentmeesters

Woensdag 9 maart 2022 
14:30 uur de heer J. Kroon
 Biddag Creatief in de Maranathakerk, 
 Gezamenlijk met Ger. kerk
19:30 uur ds.. Steenkamp
 Biddag in de Maranathakerk
 Collecten
 1. Kerk in Actie Beiroet
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 13 maart 2022 
9:30 uur ds. T. Schutte
 2de zondag 40 dagen tijd
19:00 uur de heer C. Verduijn
 Vesperdienst
 Collecten
 1. N.N.B.
 2. Kerkrentmeesters

Nu is dit woord uit het Bijbelboek Spreuken niet het-
zelfde als een tegeltjeswijsheid waarmee we onszelf, 
of anderen, wat oppeppen om wat van het leven te 
maken. Het is een levensles die gaandeweg gestal-
te gaat krijgen als je jezelf op een gezonde manier, in 
nauwe verbondenheid met de HEERE, relativeert. 

Deze zelfrelativering is niet hetzelfde als eindeloos 
jezelf evalueren of op een vrome manier jezelf deva-
lueren. Volledig, met heel je hart, vertrouwen op God 
zorgt wel voor een normale dosis wantrouwen ten op-
zichte van je eigen verlangens, begeerten en inzich-
ten. (Jer. 17:7-10).

Blind varen op eigen inzicht en kennis is stuitend voor 
onze Schepper, want ons kennen is en blijft altijd ten 
dele (1 Kor. 13:12). Steunen op je eigen verstand en 
prat gaan op je (wetenschappelijke) inzichten zon-
der de dagelijkse omgang met God is je begeven op 
glad ijs. Vroeg of laat ga je het hiermee als klein en 
sterfelijk mens niet redden (Luk. 1:51). Wees daarom 
verstandig en wandel vertrouwelijk aan Zijn hand, dan 
baant Hij voor jou de weg (v.6, Nieuwe Bijbelvertaling).

• Cock Kroon

BEZORGING BLOEMENGROET
Februari 2022
13-2 Mw. Mulder Nellie Scherrenburg-Floor
20-2 Mw. van de Top Dineke van Veldhuizen
27-2 Francis Wolfs Ria Brinkman

Maart 2022
6-3 Piet de Groot Teuni van de Hoef
13-3 Hennie Kamp Trudy Pipping
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BIJ DE EREDIENSTEN
Zangdienst 20 februari – Wat hou ik van Uw 
huis
Zondagavond 20 februari a.s. zal er een zangdienst in 
de Maranathakerk worden gehouden. De liederen die 
we met elkaar zingen zullen allemaal in het teken staan 
van ‘Wat hou ik van Uw huis’. Dit sterke verlangen om 
dichtbij de Allerhoogste te komen en te zijn horen we 
heel duidelijk in Psalm 84. Dit oude lied zullen we dan 

ook lezen, zingen en overdenken. De muzikale bege-
leiding is in handen van ons ‘eigen’ combo. Een ieder 
wordt van harte uitgenodigd om mee in te stemmen: 
‘Wat hou ik van Uw huis, HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van 
de HEER. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijven-
de schreeuw om de levende God’ (Hemelhoog 23:1).

Biddag-creatief
Woensdagmiddag 9 maart a.s. is er ‘Biddag-creatief’ 
in de Maranathakerk. We starten met de kinderen in 
de kerkzaal. Daar staan we met elkaar stil bij de bete-
kenis van biddag. Dit doen we aan de hand van Daniël 
6. Ondanks een verbod om te bidden blijft Daniël zijn 
knieën buigen! Vanuit dit Bijbelgedeelte leren we dat 
blijven bidden een opdracht is voor ons allemaal. Na 
het samenzijn in de kerkzaal gaan we in één van de 
zalen een aantal grote schilderijen maken. Op deze 
schilderijen zullen afbeeldingen komen te staan die 

te maken hebben met ‘blijven bidden’. De gemaakte 
schilderijen zullen (tijdelijk) een plekje krijgen in zowel 
de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat als ook 
in de Maranathakerk. Alle kinderen zijn van harte wel-
kom om te komen zingen, bidden, luisteren en schilde-
ren. Tussendoor is er natuurlijk iets lekkers te eten en 
te drinken en voor ouders of andere gemeenteleden is 
er koffie of thee. Biddag-creatief begint om 14.30 uur.

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 13 februari 2022 Heilig Avondmaal 
– Kerk in Actie Nepal
Omdat de werkloosheid in Nepal - vooral op het plat-
teland - hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, 
Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsom-
standigheden slecht en de lonen laag. Veel gezinnen 
zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jon-
ge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk 
duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapan-
demie moesten terugkeren naar Nepal: daarmee vie-
len hun inkomsten in één klap weg. 

Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk 
in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegen-
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heid, zodat zij in hun eigen omgeving een toekomst 
kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een land-
bouwtraining of vakopleiding, of een stageplek en 
coaching. Ook worden zij in contact gebracht met af-
nemers of werkgevers.
Met uw gift aan deze collecte geeft u jongeren in Ne-
pal een toekomstperspectief. Van harte aanbevolen!

Zondag 20 februari 2022 – Meet-inn
Meet-Inn is een inloopcentrum voor iedereen die op 
zoek is naar ontmoeting, ontspanning en ondersteu-
ning. Meet-Inn is een gastvrij huis, ontstaan vanuit 
christelijke bewogenheid met de medemens en vanuit 
de wens ruimte te bieden voor gelijkwaardig en res-
pectvol contact. Al meer dan 30 jaar voorziet Meet-Inn 
te Ede in de behoefte van ontmoeting in een bijzonde-
re sfeer.

Bij Meet-lnn kan iedereen terecht voor een gezonde 
maaltijd of voor een van de vele activiteiten die ge-
organiseerd worden. Een paar voorbeelden van deze 
activiteiten zijn: een schildermiddag, een taalcursus, 
bingo of een bordspelavond. Ook bieden zij de mo-
gelijkheid om tijdens de Open Inloop een kopje koffie 
of thee te drinken, een praatje te maken of even hele-
maal niks te hoeven.

Meet-Inn kan dit alles doen dankzij de belangeloze 
inzet van ruim 100 vrijwilligers en uw bijdrage wordt 
bijzonder gewaardeerd en is belangrijker dan u mis-
schien denkt, want Meet-Inn kan alleen bestaan dank-
zij giften van particulieren, bedrijven en fondsen.

Zondag 27 februari – Manege zonder 
drempels
Manege zonder drempels is niet zomaar een mane-
ge, zij zijn er namelijk speciaal voor mensen met een 
ernstig meervoudige beperking. Bij hun kunnen deze 
mensen ontspannen en genieten van de paarden en 
hun bewegingen tijdens het paardrijden.

Manege zonder drempels beschikt over een speciaal 
huifbed waarbij een doek over de ruggen van twee 
paarden gespannen is waar de rijder op ligt. Op deze 
manier komt de rijder op een natuurlijke manier in be-
weging en beweegt mee op het ritme van de paarden.
Het team van Manege zonder drempels bestaat uit 
een team van 10 medewerkers en zo’n 50 vrijwilligers. 
Het team wordt bijgestaan door het bestuur.

Doordat zij geen subsidies ontvangen, zijn donaties 
en giften meer dan welkom. Deze zorgen ervoor dat 
zij hun mooie werk kunnen blijven uitvoeren. Door de 
inzet van de vele vrijwilligers en de financiële bijdra-
gen kunnen zij mensen met een ernstig meervoudige 
beperking laten genieten en veel plezier laten beleven!

Zondag 6 maart 2022 – Kerk in Actie 
Rwanda
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda 
leeft zeventig procent van de inwoners van de land-
bouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor 
alle inwoners, leeft veertig procent onder de armoede-
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grens. Met de genocide van1994 nog vers in het ge-
heugen, is er nog veel onderling wantrouwen tussen 
inwoners. Rwandese diaconessen ondersteunen de 
armste boerengezinnen in hun regio: de zusters trai-
nen ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Zij kunnen 
hun gezinnen beter voeden en verdienen voldoende 
geld om hun kinderen naar school te laten gaan. Veel 
boerengezinnen verbouwen maar enkele gewassen 
op hun kleine perceel. Nauwelijks genoeg om hun ei-
gen gezin te voeden. 

Op de demonstratieboerderij van de zusters leren 
boeren en boerinnen uit verschillende dorpen diverse 
groenten en fruit verbouwen met moderne landbouw-
methoden, zoals bonen, tomaten, aubergines, cham-
pignons, uien, bananen, koffie, ananas, zoete aardap-
pel. Daarnaast ook veeteelt: kippen, konijnen, geiten, 
koeien, varkens en bijen houden. Ze praten ook over 
milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, ge-
zinsplanning, man-vrouw-verhoudingen en huiselijk 
geweld. Na de training krijgen ze begeleiding in hun 
eigen dorp.

Woensdag 9 maart 2022 Biddag – Kerk in 
Actie Beiroet 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in 
Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan 
goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld 
ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar 

ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere 
toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt 
ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. 
Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze 
krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psycho-
sociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje 
tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle 
plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten 
te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, 
geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar 
de toekomst. 
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren 
in Libanon. Geef in de collecte en steun het werk van 
jongerencentrum Manara in Beiroet.

PASTORAAT
Omzien naar elkaar

Mevr. Veen – van der Kamp (Zandkampweg 9, 6741 
DV) verbleef geruime tijd in Zorgcentrum Norscho-
ten te Barneveld. Naar aanleiding van een operatie 
aan haar voet in november 2021 moest zij daar ver-
blijven om te revalideren. Inmiddels is zij in januari 
weer thuisgekomen bij Jan Harm maar dit betekent 
niet dat ze weer geheel mobiel is. Ook deze en de ko-
mende periode zal in het teken staan van revalidatie.   

Mevr. Blotenburg - van Nieuw-Amerongen (Rui-
tenbeekweg 2b) verblijft al enige weken in Zorg-
centrum Norschoten te Barneveld voor revali-
datie. Met haar en haar familie hopen we dat 
ze binnen afzienbare tijd weer naar huis kan. 

Dhr. Evert van den Brand is in de Honskamp (Dorps-
straat 25, k.101, 6741 AA) gaan wonen; deze verhui-
zing was noodzakelijk omdat hij, in verband met de-
mentie, steeds meer zorg nodig heeft. Deze verhuizing 
is zowel voor hem als voor zijn vrouw Eef (Postweg 
9a, 6741 BA) ingrijpend. Na ruim 57 jaar huwelijk is 
het moeilijk en verdrietig om op deze manier op twee 
adressen te moeten wonen. Een meelevende groet zal 
hen beiden goed doen. 
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Mevr. Van Voorthuizen – Koeman (Dorpsstraat 130, 
6741 AP) moest in november 2021 afscheid nemen van 
haar geliefde man Arie. Zijn heengaan is een gevoelig 
verlies voor haar en haar gezin. Nu zij zonder hem de le-
vensweg moet vervolgen heeft mevrouw Van Voorthui-
zen ook te maken met verschillende medische onder-
zoeken. Hopelijk zullen er middelen en mogelijkheden 
gevonden worden om de pijnklachten te verminderen.   

‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Ves-
tig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn 
God, die mij ziet en redt’ (Psalm 42:12). 

Geboorte Lynn Kitty
Op zaterdag 18 december zijn Henk en Geralda van 
Donkelaar opnieuw trotse papa en mama geworden 
van Lynn Kitty (de naam van haar over-grootmoeder ) . 
Lynn is het zusje van Valerie en van Bart. Het gaat héél 
erg goed met haar! Ook met Bart en Valerie en Lynn 
hoort er helemaal bij! De dankbaarheid overheerst bij 
jullie. Lynn, van harte welkom in onze gemeente! 

Geboorte Jens Julius
Gert-Jan en Jonanne Bloemendal zijn trots, dankbaar 
en blij met de geboorte van Jens. Het was 30 augus-
tus toen Jens geboren werd en daarmee kregen Melle 
en Noor er een broertje bij! Op het kaartje van Jens 
lezen we wat het verlangen van de beide ouders is.
Woorden uit Numeri 6 “De Heere zegent jou en Hij be-
schermt jou”.  Dat gebed is zeker over je uitgesproken 
Jens! En ook de doop heb je al mogen ontvangen. We 
wensen jullie zo Gods zegen als gezin toe!

45 jaar huwelijk
Op 13 januari herdachten Toos en Evert Jan Nab dat 
zij 45 jaar getrouwd waren. Wat een mijlpaal voor hen 
en hun gezin. Toos en Evert Jan Nab zijn trouwe kerk-
gangers in onze gemeente.
Op 13 januari 1977 zijn Toos en Evert Jan getrouwd. 
Hun huwelijk werd ingezegend in de Oude Kerk in 
Lunteren door ds. Stelwagen. Het echtpaar ging wo-
nen in Renswoude maar na 2 jaar vertrokken zij naar 
Lunteren om in het ouderlijk huis van Toos in het bui-
tengebied te gaan wonen. Daar woonden ook nog de 
ouders van Toos en een oom. Toos en Evert Jan heb-
ben met liefde de verzorging van deze familieleden 
op zich genomen. Het huwelijk werd gezegend met 
2 zonen Richard en Jacco. Inmiddels is het gezin uit-
gebreid met twee schoondochters, een kleinzoon en 
binnenkort wordt nog een tweede kleinkind verwacht.
In juli 2017 zijn Toos en Evert Jan Nab verhuisd naar 
het achterhuis. Hun zoon Richard, schoondochter 
Karin en kleinzoon Evan wonen in het voorhuis. Zoon 
Jacco en schoondochter Henrieke wonen ook in lun-

teren, hopelijk straks met een kleintje... Evert Jan 
werkt al bijna 40 jaar bij dezelfde werkgever met veel 
plezier. We wensen de familie Nab alle goeds toe voor 
de toekomst en Gods zegen over hun huwelijk en fa-
milie.

55-jarig huwelijksjubileum
Op 18 januari j.l. was het 55 jaar geleden dat Ad en 
Tonnie Davelaar, Schaepmanstraat 40 met elkaar in 
het huwelijk traden. Ad is afkomstig uit Ederveen en 
Tonnie groeide op in de Doesburgerbuurt vlakbij Ede.
In 1967 trouwden ze in de Hervormde Kerk in Eder-
veen en in 1971 kwamen ze aan de Schaepmanstraat 
in Lunteren wonen, 50 jaar dus al in dezelfde woning 
en nog steeds naar volle tevredenheid. Ze zijn heel blij 
met de attente buren om zich heen. Ze kregen 3 zo-
nen en hebben inmiddels ook 4 kleinkinderen.
Ze zijn blij dat ze dit jubileum mochten vieren, zij het 
op bescheiden wijze. Ondanks dat er met name rond 
de gezondheid van Ad al lange tijd zorgen zijn, zijn ze 
dankbaar voor de vele jaren waarin ze van en met el-
kaar mochten genieten. Hun huwelijk had als vertrek-
punt Psalm 127 vers 1a: “Als de Heere het huis niet 
bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan”
Namens de Maranathakerk feliciteren we Ad en Ton-
nie van harte met dit huwelijksjubileum en wensen 
hen nog mooie jaren toe in Gods nabijheid.

In Memoriam – Cornelis van Miltenburg
Zaterdag 8 januari jl. overleed dhr. Cornelis (Kees) van 
Miltenburg op de leeftijd van 63 jaar. Op oudejaarsdag 
werd hij met spoed opgenomen in het UMC te Utrecht. 
Daar bleek al heel snel dat de gezondheidssituatie van 
Kees zeer ernstig was. Verschillende dagen leefden 
zijn vrouw Cootje met haar kinderen, kleinkinderen en 
familie tussen hoop en vrees. Uiteindelijk vertelden 
de artsen dat de schade die het herseninfarct had 

Denk eens aan de zieken en 
andere mensen die aan huis 

gebonden zijn.

Een kaartje is zo gestuurd...  
het laat zien dat er aan hen 

gedacht wordt!
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veroorzaakt dusdanig groot was dat herstel vrijwel 
uitgesloten was. Met veel verdriet moesten ze Kees 
loslaten. In hem verliezen ze veel! Als echtgenoot, va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, neef, vriend en 
collega op basisschool Koningin Beatrix te Ede deed 
je niet snel tevergeefs een beroep op Kees. Hij stond 
te boek als betrouwbaar, bescheiden en kon uiteinde-
lijk ook heel duidelijk zijn. 

In dit alles was er de rode draad van ‘de liefde’. Daar-
om lazen en overdachten we op vrijdag 14 januari 
jl., voorafgaande aan Kees’ begrafenis op Natuurbe-
graafplaats Heidepol te Arnhem, uit het lied over de 
liefde (1 Korinthe 13). 

Te midden van al het verdriet om het onverwachte 
overlijden van Kees klonk de boodschap van Gods 
liefde (Joh. 3:16); Zijn liefde, die Hij ons bewezen 
heeft in Jezus Christus, is sterker dan de dood! Na 
ons samenzijn hebben we het lichaam van Cornelis 
van Miltenburg in de aarde gelegd. Juist op die plek 
waar het definitieve afscheid zo zichtbaar is hebben 
we de Naam van onze God en Vader aangeroepen die 
het werk van Zijn handen nooit en te nimmer loslaat. 
Wij condoleren Cootje met haar gezin van harte nu zij 
de levensweg moeten vervolgen zonder hem van wie 
ze veel liefde ontvingen. Correspondentieadres: Lage 
Valkseweg 95, 6741 GB, Lunteren.

• Cock Kroon

VAN ONZE PREDIKANT
Pelgrims van en naar God
Zoals u waarschijnlijk weet, heb ik begin januari mijn 
kinderen in Zuid-Afrika bezocht. Het was geweldig om 
ze weer te zien, vooral nadat ik ze meer dan anderhalf 
jaar niet had gezien. 

Terugkijkend op mijn bezoek realiseerde ik me ook 
dat er nog enkele andere zaken van belang waren als 
je van plan bent om een reis te gaan maken.

1. Spanning vóór het bezoek
Stel je dit voor: Je hebt net je vlucht naar Kaapstad 
geboekt. Je weet dat het een gelukkig weerzien zal 
worden en alles lijkt in orde te zijn. Nu begin je met 
inpakken en wacht je vol spanning af.

Hoe geweldig is dat gevoel van spanning! Dit enthou-
siasme geeft je onmiddellijk extra energie en laat al-
les in het leven prachtig lijken. Het vervult je met zo’n 
vreugde dat niemand je humeur kan temperen.
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Op deze momenten kunnen we ontdekken dat God 
inderdaad bij ons is. De spanning die je ervaart kan 
omslaan in een vreugdevolle dankbaarheid voor de 
kans die je hebt gekregen om te reizen. Geniet dus 
van deze spanning en vergeet niet onze grote God 
te danken die alle grote dingen mogelijk maakt. 

2. Leef in het moment
In deze gekke wereld waarin we leven, reizen veel 
mensen alleen maar om een foto te maken en die op 
social media te zetten om te zien hoeveel likes ze krij-
gen. Sommige mensen bepalen zelfs hun eigenwaar-
de door het aantal likes dat ze krijgen.

Hoe leuk het ook is om foto’s te maken als herinnering 
en om die momenten te delen met vrienden en fami-
lie, het is ook mooi om gewoon maar eens ergens te 
zitten en te genieten van het prachtige uitzicht dat ons 
omringt. Moeder Teresa herinnert ons eraan: “Wees 
gelukkig in het moment. Dat is genoeg. Elk moment is 
alles wat we nodig hebben, niet meer.”
Het leven kan al gek genoeg zijn, en we richten ons 
vaak op de angsten die ons uit ons verleden achter-
volgen en maken ons zorgen over wat ons te wachten 
staat. Wat een geschenk is het dan dat we het huidige 
moment hebben.
Of het nu genieten is van het uitzicht op de prachtige Ta-
felberg of het gezicht van je kind dat vredig op de bank 
ligt te slapen, elk uitzicht is mooi. Het enige wat nodig 
is, is een verandering van perspectief om de schoon-
heid te vinden die onze God ons in elk moment schenkt. 

3. Herontdekken van natuurlijke schoonheid
Onze levens zijn druk. De chaos van het verkeer, lange 
vluchten, en mensenmassa’s die door een stadscen-
trum lopen kunnen het lawaai doen toenemen.
We kunnen gemakkelijk langs een prachtige 100 jaar 
oude eik in een park in de buurt lopen of uit het raam 
kijken van een vliegtuig met uitzicht op besneeuwde 
bergen en de prachtige schoonheid recht voor ons 
niet eens te zien.

God spreekt tot ons door zijn schepping. Hij heeft de 
wereld immers voor ons geschapen, zodat zijn heer-
lijkheid op aarde aanwezig is en ons elke dag om-
ringt. De details die Hij in zijn schepping heeft aan-
gebracht zijn slechts enkele van de manieren waarop 
Hij ons zijn schoonheid hier op aarde laat zien. Hij 
herinnert ons eraan dat zelfs te midden van beproe-
vingen en ontberingen, schoonheid altijd bestaat. 

4. Houd een dagboek bij
In onze huidige cultuur appen we meer dan we schrij-
ven. Dus als we de kans krijgen om een dagboek mee 

te nemen op reis, is het geweldig om de technologie 
aan de kant te zetten en te genieten van de rust die we 
krijgen door met de hand te schrijven.

Reisdagboeken zijn een geweldige manier om tijdens 
een reis in contact te blijven met God. Noteer de mo-
menten van de dag waarin Hij Zichzelf aan je heeft 
voorgesteld. Hij toont Zichzelf aan je door kleine en 
grote momenten. 

We kunnen zelfs het antwoord zijn op de gebeden van 
mensen om ons heen. Zoals wanneer een vreemde-
ling op straat naar je toekomt om de weg te vragen en 
je hun angst om verdwaald te zijn in een vreemde stad 
wegneemt door hen de juiste richting te wijzen.

Door na te denken over deze dagelijkse ontmoetingen, 
kunnen we zien hoe God zich stukje bij beetje aan ons 
openbaart, waardoor onze reizen des te zinvoller worden. 

5. Alledaags reizen
De heilige Maria Mackillop van het Kruis, een Australi-
sche heilige, is bekend om haar woorden: “Wij zijn hier 
slechts reizigers.”

Ze doelde daarmee niet op backpackers die zo vaak 
mogelijk city-hoppen. Ze doelde op ieder van ons. We 
zijn allemaal pelgrims. Dit leven is slechts een reis 
naar onze uiteindelijke bestemming: De hemel.

Elke dag die we op aarde hebben is een kans om de 
beste versie van onszelf te zijn. Dit kan gebeuren tij-
dens een reis naar een prachtige vakantiebestemming 
zoals Kaapstad en een wandeling op de Tafelberg. Of 
het kan een gewone dag zijn in je woonplaats waar je 
iemand bezoekt die alleen is. 
Hoe dan ook, de juiste kansen worden door onze God 
op ons pad geplaatst om de mensen te worden die we 
geroepen zijn te zijn.
Onze reizen kunnen onze zending zijn.

Laten we niet vergeten dat onze God met ons reist en 
altijd aan onze zijde is. Hij toont ons altijd, door alle-
daagse activiteiten en gedachten, dat Hij met ons is 
en ons op het oog heeft. Hij wil dat wij voorwaarts 
gaan en een stukje van Hem brengen naar de wereld 
die Hem zo wanhopig nodig heeft.

Door te reizen en ons geloof in praktijk te brengen, 
kunnen we meer ontdekken over onze liefdevolle God 
en hoe we Zijn “getuigen kunnen zijn in Jeruzalem, en 
in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van 
de aarde” (Handelingen 1:8).

• Jacques Steenkamp
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VANUIT DE KERKENRAAD
(Op)nieuw ingekomen
Na 9 jaar met veel plezier in Vrouwenpolder te hebben 
gewoond, zijn Bert en Anny Fluit weer terug in Lun-
teren. Ze zijn neergestreken aan de Dorpsstraat en 
hebben zich weer aangesloten bij de Maranathakerk.
In Vrouwenpolder diende Bert, als kerkelijk werker, een 
gemeente. Zijn passie is het Woord van God brengen. 
Daar vond hij in Vrouwenpolder ook veel bemoediging 
in. Anny, als mensenmens, heeft deze tijd ook als zeer 
warm ervaren. Een hechte gemeenschap waar ieder-
een elkaar kent.

Bert gaat nog steeds ongeveer 2 keer per maand voor 
in diverse gemeenten. Wij, als kerkenraad, hebben ge-
vraagd of hij ook voor wil gaan in de Maranathakerk. 
En dat wil Bert graag. We wensen jullie een goede tijd 
toe in onze gemeente.

Welkom
Bernadeth en Marco van de Loenhorst heten we van 
harte welkom in onze gemeente! Fijn dat jullie hebben 
besloten om samen met Hannah ( leeftijd 1 jaar )  je 
aan te sluiten bij onze gemeente! Marco jij woonde al 
een tijdje aan de Paardenwei maar sinds een aantal 
jaren niet meer alleen maar heb je in Bernadeth een 
prachtige vrouw gevonden en samen mochten jullie de 
geboorte van Hannah beleven. Nu nog een gemeente 
die bij jullie zou gaan passen en dat werd steeds meer 
duidelijk dat het de Maranathakerk mocht zijn. We 
zien ernaar uit elkaar beter te leren kennen én dat het 
ook echt jullie thuisgemeente mag gaan worden! 

Welkom
Jan en Dieke Hey van harte welkom in ons midden! 
Samen met jullie 2 zonen Jorg van 2 jaar oud en Floris 
met de leeftijd van 8 maanden. Ook jullie wonen aan 
de Paardenwei en zochten een gemeente die meer 
bij jullie past zodat het voor jullie kinderen een fijne 
plek mag gaan worden. Dat wensen we jullie als gezin 
zeker toe. Dat de Maranathakerk echt jullie thuis ge-
meente mag gaan worden. We hopen elkaar weer live 
in de kerk te gaan ontmoeten. 

45 jaar getrouwd.
45 jaar getrouwd, een saffieren bruiloft, tussen robijn 
en goud in. Wat een prachtig jubileum. Wij, als wijkou-
derlingen, besteedden nog geen aandacht aan dit hu-
welijksjubileum. Toch is het een mooi moment om bij 
stil te staan. Vanaf 2022 proberen wij ook aan het 45 
jarig huwelijksjubileum aandacht te schenken. Wel-
licht door een telefoontje, bezoekje of door bloemen. 
Mocht u in 2021 45 jaar getrouwd zijn  geweest en 

geen bezoek hebben gehad maar dat wel graag wil-
len? Neem contact op met uw wijkouderling. Wij ho-
ren het graag.

Loven en leren I
Nu het coronavirus vaak roet in het eten gooit is sa-
menkomen om te leren en te loven verre vanzelfspre-
kend. Daarom is het goed om de catechese, als een 
van meest constante activiteiten in ‘onze’ kerk, voor 
het voetlicht te halen. 

Catechese roept allerlei herinneringen en diverse as-
sociaties op. Deze activiteit heeft een bepaalde klank 
die je niet snel uitgewist krijgt. Jongeren vinden het, 
ook al geven we het beestje een andere naam, per de-
finitie toch wel wat saai en onnodig. Maar de cateche-
se daarom opgeven doen we niet! Elk seizoen staat 
het weer op de agenda. Waarom? Omdat we willen 
dat onze jongeren leren: ‘Ik zal U loven met een op-
recht hart als ik Uw rechtvaardige voorschriften leer’ 
(Psalm 119:7). God loven gaat niet zonder dat we ook 
over en van Hem leren. 

Loven en leren. Je kunt ook zeggen: kennen en ken-
nis. Deze twee kunnen in je oren klinken als twee 
hele verschillende werelden. Kennen heeft te maken 
met je hart (warm, relatie) en kennis wordt door ons 
grotendeels geassocieerd met verstand, hoofd, ratio 
(kale en kille feiten, intellectueel). In de Bijbel kent 
men deze tweedeling niet. Loven en leren, kennen en 
kennis horen onlosmakelijk bij elkaar, ze vormen een 
onafscheidelijke twee-eenheid. 

Deze twee-eenheid heeft in de catechese op verschil-
lende manieren een plek gekregen. De oorsprong 
hiervan ligt in het Oude Testament. God leren kennen 
en kennis over Hem opdoen kom je daar volop tegen 
(Deut. 6:9; Ps.78). In het Nieuwe Testament is dit niet 
anders. Neem de brieven van Paulus. Deze (rond-
zend)brieven staan boordevol met onderwijs voor de 
christelijke gemeente. Ze werden daar voorgelezen, 
overgeschreven en de boodschap werd doorverteld. 
Hiermee werd de kennis vergroot en het kennen van 
God, door Jezus Christus, verdiept. 

Paulus was zelf een leerling van Jezus geworden 
(Hand. 9). Over hoe Jezus het onderwijs invulde en 
vormgaf lees je in Lukas 9:18-27. In dit gedeelte voert 
Jezus een ‘leergesprek’ met zijn leerlingen. De leer-
lingen van Jezus mogen dicht bij hun Rabbi (leraar, 
meester) komen. Letterlijk! Ze zijn erbij als Hij aan het 
bidden is. Als Hij in gesprek is met Zijn hemelse Vader 
mogen ze dit zien en horen, ze staan er zelfs met hun 
neus boven op. Later zullen ze Jezus’ angst zien voor 

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
 2

 - 
10

 F
EB

R
UA

R
I 2

02
2

9



dat wat komen gaat: Zijn kruisweg (Matt. 26:36-46). 
Zijn leerlingen waren getuige van Zijn worsteling, ze 
zagen bloed, zweet en tranen. 

Zet dit eens over naar onze catechesepraktijk: laat 
de jongeren (ook graag buiten de catechisatiemo-
menten) in je hart kijken, laat ze niet alleen delen in je 
vreugde maar ook in je verdriet. Laat ze niet alleen je 
antwoorden horen maar ook je vragen. Wees als cate-
cheet, inleider , mentor, gemeentelid, ouders, grootou-
ders etc. bereikbaar en benaderbaar. 

Juist door openheid wordt er een atmosfeer gecre-
eerd waarin intergeneratief geleerd en geloofd kan 
worden. Op die manier ontstaat er ruimte voor een 
leergesprek van hart tot hart. Daarover zal ik in het 
volgende kerkblad iets meer schrijven. 

• Cock Kroon

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Actie Kerkbalans 2022
In de afgelopen periode heeft de Actie kerkbalans 
weer plaatsgevonden met als thema “Geef vandaag 
voor de kerk van morgen”.

Aan deze oproep is bij onze kerk ruimhartig gehoor 
gegeven zodat we kunnen meedelen dat, ondanks de 
coronaproblematiek, aan voorlopige toezeggingen 
een bedrag van  bijna € 200.000,-- is gedaan. Dit komt 
ongeveer overeen met vorig jaar.

Voor de uitvoering van het werk voor onze kerk zijn de 
inkomsten van de kerkbalans van essentieel belang. 

Wij zijn dan ook heel dankbaar voor het toegezegde 
bedrag en zien daarin ook de zegenende hand van 
God. Met z’n allen werken we samen aan de opbouw 
van Gods kerk  en onze eigen gemeente.

Graag willen we iedereen die heeft mee geholpen aan 
de actie kerkbalans heel hartelijk bedanken, U als ge-
ver, de leden van de werkgroep Kerkbalans, zij die de 
leden- en financiële administratie bijhouden, de fam. 
Van Ede en niet te vergeten de lopers.

Zonder de belangeloze hulp van veel gemeenteleden 
was deze actie niet zo goed verlopen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,

• Cor Mulder, voorzitter

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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Verantwoording
Collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
december 2021 en januari 2022.
24-12  € 31,46
25-12   € 307,13
26-12   € 265,07
31-12   € 71,50
01-01  € 52,47
02-01  € 293,29
09-01  € 293,11
16-01  € 261,91

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen:
Via de bank hebben wij een gift ontvangen van € 60 
voor de kerk en via mevrouw Goor een gift van € 50.
Ook hebben wij de opbrengst van de handwerkclub 
ontvangen van € 455. Deze opbrengst is helaas verge-
ten op te geven in januari, maar alsnog bedankt voor 
het mooie bedrag.
Hartelijk dank voor de collecten en giften die wij  heb-
ben ontvangen. 

Stand maandelijkse deurcollecte
Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel voor de derde 
collecte voor het bekostigen van initiatieven ter ver-
binding en bemoediging van onze gemeente en bre-
dere Lunterse gemeenschap in deze Corona-tijden.
De opbrengst van de collecte voor het nieuwe doel op 
26 december  2021 is € 37,54.
De tussenstand komt hiermee op € 1.376,77.

De volgende derde collecte wordt gehouden op 27 fe-
bruari  2022. 
Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk be-
dankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Aanvulling opbrengsten collecte Diaconie vanaf 
24/12-21, voorafgaande data zie vorig Kerkblad.

24-12 Opbrengst voor OPEN DOORS    
 € 273,50
25-12 Eerste kerstdag, vluchtelingen in Griekenland 
€ 987,81
26-12 Tweede kerstdag, Nood in Libanon  
 € 1476,50

Opbrengst Open Doors incl. gift €50,-
Opbrengst Griekenland incl.. gift €50,- en €500,-.

Opbrengst Libanon incl..giften van €50,- 2 x €100, 
€250,- en €500,-.
Tevens hebben we via ouderling Carolien v Zijl €20,- 
ontvangen na huisbezoek.
Namens de diaconie allen hartelijk dank,

• Henk van Hierden - Penningmeester diaconie

Mooi nieuws vanuit Meet-Inn Ede
Onze Maranatha Gemeente steunt al jaren lang in-
loopcentrum Meet-Inn  d.m.v. een vaste toezegging 
per jaar via onze diaconie en ook zijn we vertegen-
woordigd in het bestuur van Meet-Inn. Voor het coro-
na tijdperk werd het interieur geheel vernieuwd en is 
werkelijk schitterend geworden en gezellig gebleven.

De maand december is gebruikt om de gehele keu-
ken te vernieuwen en is nu voorzien van de nieuwste 
apparaten en een veel efficiëntere indeling, kortom na 
een jarenlang wens is de keuken een plek geworden 
waar al die vrijwilligers/koks prettig kunnen werken, 
hun droom is uitgekomen.

Meet-Inn is vanaf dinsdag 18 januari weer geopend 
volgens normaal programma. Mondkapjes zijn ver-
plicht en we houden 1,5 meter afstand. We kunnen 
maximaal 14 gasten tegelijk ontvangen. Van harte 
welkom!

Bij Meet-Inn is er aandacht voor je. Het is er veilig. 
Voel je thuis en geniet van de gezelligheid. Kom naar 
Meet-Inn en leer mensen kennen, doe mee met leuke 
activiteiten, ontwikkel jezelf en doe ideeën op.

Vijf dagen per week kun je binnenlopen voor een pra-
tje, het nieuws van de dag, een kop koffie, een vraag 
– of even helemaal niks. Tussen vier en zes uur ’s mid-
dags is de thee gratis. Het is gezellig als je mee-eet. 
Een maaltijd kost € 4,50. Geef je voor drie uur ’s mid-
dags op, dan rekenen we op je!

Welkom in Meet-Inn!
Heeft U ook interesse om vrijwilliger te wor-
den als gast-heer/vrouw, taal leraar of kok  
zie www.meet-inn.nl. U kunt ook bij mij (als ambassa-
deur van Meet -Inn namens de Maranatha Gemeente). 
informeren. 

• Henk van Hierden - 
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TAAKGROEP JEUGD
Wat was het jammer dat de clubs zo abrupt moesten 
stoppen, in verband met de aangescherpte COVID re-
gels. Ondertussen hebben wij toch niet stil gezeten!

Nico en Lisanne konden met de middelste groep club-
leden nog een paar keer op woensdagmiddag door-
gaan. Zij hebben samen een pakjesmiddag kunnen 
houden.

Ook zijn zij flink aan de slag gegaan om een dakpan 
met vogelvoer te versieren. Deze dakpannen hebben 
ze bij verschillende gemeenteleden mogen brengen.

De andere clubleden en jongens hebben allemaal een 
terracotta pot en kerstster gekregen. Ze zijn thuis aan 
de slag gegaan om de pot te versieren. Daarna heb-
ben ze de pot  met bloem bij iemand gebracht die om 
welke reden dan ook een kerstgroet  verdienden.

Jongens en meiden, wij zijn super trots op jullie dat 
jullie dit voor een ander wilden doen!

Bij deze een impressie van jullie creaties en lieve men-
sen die dit van jullie kregen.
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TAAKGROEP GROENE KERK
Groene voornemens – Groene kerk
Het begin van het jaar staat altijd bol van de goede 
voornemens. Inmiddels zijn we alweer de maand fe-
bruari ingegaan en waarschijnlijk zijn er al veel voor-
nemens gestrand. 

Het is vaak lastig om onze ingesleten gewoontes te 
veranderen. Wat ik gemerkt heb in de afgelopen ja-
ren om ‘groener’ te worden is dat het start met be-
wustwording. Ben je bewust wat je allemaal doet en 
koopt? Voor ons als gezin was het op een gegeven 
moment zo, dat de container met plastic verpakkin-
gen elke week zo uitpuilde, dat ik dacht: dit kan an-
ders! Ik ben gaan kijken welke producten ik kocht en 
waar ik de plastic verpakkingen linea recta de contai-
ner in deed, zodra ik thuiskwam van het boodschap-
pen doen. Daar schrok ik behoorlijk van! Toen ik mij 
daar bewust van was, ben ik gaan kijken of ik alterna-
tieven kon verzinnen om deze plastic berg te kunnen 
vermijden. In het Engels heet dat ‘rethink’, denk nog 
een keer na over de keuzes die je maakt en kijk of er 
alternatieven voor bedacht kunnen worden. Belang-
rijk is dat je met kleine stapjes begint. Zo begon ik 
met alleen groente en fruit te kopen waar geen plastic 
verpakking omheen zat, stap 1. En vandaaruit is het 
steeds verder gegroeid en kwam er elke keer weer iets 
nieuws bij om uit te proberen. 

Dit jaar is er een leuk initiatief gestart die je meeneemt 
in je bewustwording en laat nadenken over de keuzes 
die je maakt. Elke week wordt er een kleine uitdaging 

aangeboden om over na te denken en wanneer je dit 
wilt, kun je die ook uitvoeren. Bevalt het, dan ga je er-
mee door. 

Voorbeelden zijn: ben je je bewust hoeveel eten je nog 
in huis hebt, kun je dit eerst opmaken voordat je naar 
de supermarkt gaat. Hoeveel eten heb je misschien 
weggegooid? Ben je je bewust hoe heet je doucht, kan 
het misschien minder heet? Hoe goed is je huis geïso-
leerd en kun je daar verandering in brengen? Kortom 
genoeg dingen om over na te denken! Wij als commis-
sie groene kerk doen mee, jij ook?

Kijk voor meer informatie op www.52wekenduur-
zaam.nl  

• Margreet Duijzer

VORMING EN TOERUSTING
De Doorbreiers zitten niet stil!
Al jaar en dag is er in de Maranathakerk een hand-
werkclub. Deze handige dames vormen samen ‘De 
Doorbreiers’. Ten tijde van de lockdowns moesten ze 
noodgedwongen thuis blijven, maar nu er weer meer 
mogelijk is zijn ze weer gesignaleerd op de woens-
dagmiddag. 

Mooi om te zien (en te horen!) dat dit nijverige hand-
werk gepaard gaat met het delen van lief en leed. Ook 
goed om te melden dat er door alle maanden heen 
het nodige van het handwerk verkocht is ten behoeve 
van de kerk. 

Het werk van ‘De Doorbreiers’ doet denken aan het 
werk van Dorcas (Handelingen 9). Over haar schreef 
iemand: ‘Ze vraagt betrokken naar verdriet, bekleedt 
met troost al wat ze ziet. Ze biedt houvast en geeft 
ook raad, is zeer nabij, in woord en daad.’ 

PS: nieuwe Doorbreiers zijn van harte welkom!
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MAAK KENNIS MET...
Lied 763: “Heer ik heb u nodig”.

Maak kennis met... Bernadeth (32), Marco (35) en 
Hannah (1) van de Loenhorst.

Op een koude woensdagavond eind Januari ben ik 
welkom in het gezellige en sfeervolle huis van Ber-
nadeth en Marco. Bernadeth en Marco zijn sinds 1 
½ -2 maanden bij de Maranathakerk aangesloten. De 
dienst wordt thuis gevolgd via de app of wanneer dat 
kan en mag gaan Marco of Bernadeth om beurten 
naar de kerk, zodat de ander thuis bij Hannah blijft. 

Ze zien ernaar uit om weer gewoon naar de kerk te 
kunnen en Hannah naar de crèche te kunnen brengen, 
zodat ze een echt gemeenteleven ervaren.

De afgelopen jaren kerkten Bernadeth en Marco sa-
men in Mozaïek in Veenendaal en voor het trouwen 
ook in de Baptistengemeente in Harderwijk. Samen 
en ook met vrienden en de mannenclub ‘ManUnited’ 
ervaren Marco en Bernadeth een actief leven met God.
Thuis ging Marco naar de Oude kerk in Lunteren, Ber-
nadeth kerkte voor zij overstapte naar de Baptistenge-
meente in Harderwijk in de Gereformeerde Gemeente 
in Elspeet. En gedurende haar 20-er jaren kerkte zij ei-
genlijk nauwelijks door het leven wat zij leidde. Berna-
deth’s jeugd in de reformatorische kerk, heeft ervoor 
gezorgd dat het geloof en het vertrouwen op God wel 
bekend was, maar haar niet direct persoonlijk raakte. 

Het keerpunt in Bernadeth’s leven heeft zij dankzij een 
Alpha cursus in Putten ervaren in 2016. Toen merkte 
ze hoe Gods Heilige Geest haar persoonlijk vastpakte. 
“Bij een opwekkingsdienst tijdens Pinksteren 2017 bij 

een dienst met Henk Stoorvogel pakte dit mij letterlijk 
vast. De preek ging over vogelverschrikkers. Er zijn al-
tijd wel vogelverschrikkers in je leven. Die je beperken 
in je leven. Daarna deed hij een oproep om naar voren 
te komen. Ik werd zo onrustig. Ik hou hier totaal niet 
van, maar dit was blijkbaar een vogelverschrikker voor 
mij. Mijn vriendin, met wie ik daar was, bad voor mij 
“Heer als ik iets moet doen geef het aan” en ik bad 
“Heer als ik iets moet doen, moet U het doen”. 

En toen zei mijn vriendin: “Als je naar voren wil ik wil 
wel met je mee.” En door een lied dat daar gespeeld 
werd,  ben ik diep van binnen geraakt.” Vervolgens 
heeft Bernadeth zich als volwassene uit volle overtui-
ging laten dopen in de Baptistengemeente van Har-
derwijk. Sindsdien heeft Bernadeth de Alpha cursus in 
Putten en daarna ook in Lunteren gegeven.

Wat is de zin van jullie leven?
Vol enthousiasme vertellen Marco en Bernadeth over 
hen hervonden geloof wat de rode draad is in hun le-
ven. We hebben een mooi gesprek over de impact van 
God in het leven en in je toekomstidealen. Marco heeft 
jarenlang op de vrachtwagen internationaal gereden, 
terwijl hij nog thuis woonde bij zijn ouders.  Dan ben je 
door de weeks altijd weg en in het weekend thuis. Elk 
weekend ging hij naar de kroeg en soms naar festivals 
met vrienden. Toen kwam er een keerpunt in Marco’s 
leven.

Toen Marco 29-30 was werden deze huizen aan de 
Paardenwei gebouwd. Marco besloot dat het tijd werd 
een huis te kopen en in te richten.Eenmaal op de bank 
in het weekend, vond Marco het eigenlijk maar een 
zinloos bestaan: “Ik bedacht me: alleen maar werken 
en zo’n beetje naar de kroeg of naar festivals. Toen 
begon het wel zo’n beetje te knagen. Wat ga ik voor 
invulling geven?” Marco zocht naar de betekenis van 
God. Marco merkte dat de leegte niet op te vullen was 
met feestjes. Hij ervaarde dat Gods geest hem ‘bij de 
kladden’ greep en opriep om actief met zijn geloof te 
worden. “Ik luisterde vaak naar grootnieuwsradio. De 
liedjes begonnen echt binnen te komen. Ik had ook 
het verlangen om naar een kerk te gaan. Eerst maar 
eens naar de Mozaïek kerk, daar ervaarde ik hoe ik ge-
raakt werd. De preek ging over de bruiloft in Kana. Ook 
de muziek, en dan vooral wát er gezongen werd kwam 
diep bij mij binnen. Ik realiseerde me: ik wil met Jezus 
leven. Jezus is de bron van waaruit ik wil leven.” “En 
tegenwoordig vind ik ook het Oude Testament heel 
interessant. De weg van God met Zijn volk en met de 
betekenis die daarin ligt gaat vaak over het altijd weer 
mogen terugkomen bij God. Maar ook de heiligheid 
van God, God duldt het niet als wij twee of meerdere 
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STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Martinus Muskens (1935 - 2013)

‘Midden in de wereld kan een klooster een goe-
roe zijn, een teken van anders leven. Als monnik 

heb je door je levenswijze een signaalfunctie: 
laten zien dat werkelijk geluk ergens anders ligt. 

Jezus Christus zei: ‘Je kunt grote rijkdommen 
verzamelen, maar niet rijk zijn voor God’.’ 

 

heren en/of (af)goden dienen. Het Oude Testamant 
staat vol met de gevolgen daarvan, misschien niet 
echt oor strelend, maar het staat er wel.”

Een aantal dagen voordat Marco naar Mozaïek gaat 
heeft hij een wonderbaarlijke ervaring met iemand die 
hij tegenkwam na de zomermarkt. Marco loopt op zijn 
klompen terug naar huis, als hij een jonge vrouw ziet 
die iets van de straat aan het oprapen is. “Ik kijk wat 
zij opraapt, blijken het Bijbelblaadjes te zijn. Ik vraag 
‘Wat ben jij nou aan het doen?’ Zij antwoordt: ‘Er was 
hier net een evangelisatiegroep die Bijbels aan het uit-
delen waren, en een aantal jongens vonden het leuk 
om een Bijbel te verscheuren.’ Die jonge vrouw kon 
het niet over haar hart verdragen om dit als oud vuil 
op de grond te laten liggen. Dit vond ik zo bijzonder, 
we raakten aan de praat en ik vertelde dat ik de laat-
ste tijd wat zoekende ben en vooral zoekend naar Wie 
God is. Op een gegeven moment zegt ze: ‘Ik wil graag 
voor je bidden’. Maar ik vond dat niet zo’n goed idee: 
‘Hier op straat lijkt me dat geen goed idee, en ik heb 
een paar biertjes op.’ Maar dat maakte allemaal niet 
uit zei zij, OK dan maar. Ze heeft toen met mij gebeden 
op straat.” 

De volgende morgen ervaarde Marco de verbonden-
heid met de ander en met God nu heel direct. “Door 
deze ervaringen is mijn leven wel 180° veranderd. 
Sindsdien wilde ik weer naar de kerk en ben ik naar 
Mozaïek blijven gegaan.” 

Sindsdien vraagt Marco zich af: Wie was die vrouw? 
Bernadeth vertelt: “Sinds ik hier woon heb ik aange-
geven dat ik wel mee wilde helpen met de Alpha cur-
sus in Lunteren. We waren met vier in een team, na 
een aantal mooie avonden stond onze bruiloft voor de 
deur, en ik had het Alpha-team uitgenodigd voor de 
kerkdienst. Vlak na onze bruiloft was er weer een Alp-
ha-avond en Marco had wel zin om mee te gaan. Blijkt 
die avond dat de vrouw van één van de Alpha-teamle-
den díe jonge vrouw is die voor Marco op straat gebe-
den had. Wij zijn nu goede vrienden geworden. De ma-
nier waarop zij met het geloof omgaan is zo bijzonder, 
daar leren wij veel van, en dat is wederzijds weten we. 
Na een avond samenzijn met hen zijn we allemaal zo 
opgebouwd, dat we er weer mee verder kunnen.”

Op welke moment in je leven was je het meest en-
thousiast?
Bernadeth en Marco kenden elkaar nog niet. Toch 
hebben zij beiden ongeveer op hetzelfde moment er-
varen Wie God is. Bernadeth dankzij de Alpha cursus 
en haar doop die haar heel dichtbij God deed ervaren 
en Marco dankzij de ontmoeting met de jonge vrouw 
en Mozaïek. Opgetogen vertellen ze samen hoe het 
enthousiasme voor elkaar en hun gezamenlijke re-
latie met God ervan afspat. Bernadeth vult aan: “De 
betekenis van Jezus, dat Hij voor mij aan het kruis is 
gegaan. Dat is zo belangrijk voor je relatie met God.” 
Nu Hannah er is, maakt dit het leven nog mooier en 
completer. 

Wanneer voel je je dicht bij God?
Marco vertelt dat hij ’s morgens in alle vroegte op-
staat en de dag begint met Bijbellezen en ‘stille tijd’ 
bij een schemerlamp in de woonkamer, terwijl Berna-
deth en Hannah nog lekker liggen te slapen. Heel vaak 
wordt Marco door de teksten en zijn contact met God 
geraakt. Net zo goed kan dit voorkomen als hij in de 
vrachtwagen luistert naar preken en christelijke mu-
ziek.

Bernadeth vertelt hoe dichtbij God is als ze autorijdt 
en naar worship muziek luistert. “Maar minstens zo 
dichtbij is Hij als ik samen met Hannah ben. Vergeet 
ook niet dat we nu een vriendengroep hebben, waar 
we enorm veel over de impact van God in ons leven 
praten, samen de Bijbel bestuderen en daarover pra-
ten.” 
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Ervaar je die verbondenheid met God ook wel eens 
niet?
Natuurlijk wel, door de sleur van het leven, de drukte 
door werk en afspraken waardoor we niet toekomen 
aan rust en stille tijd. Maar ook dan weten we dat Hij 
er is. Als we samen ’s avonds voor het slapengaan 
bidden is het goed en mooi om dit samen weer voor 
God te brengen.

Is het samen van betekenis zijn voor anderen ook iets 
wat zin geeft aan het leven, zoals God dat bedoelt? 
Bernadeth en Marco zijn ervan overtuigd. Want je 
naasten liefhebben als jezelf, krijgt betekenis op veel 
manieren als je met anderen omgaat. God geeft ons 
talenten die we kunnen inzetten voor een ander. 

Daarom vindt Bernadeth het fijn om nu samen met 
vrienden in Lunteren de Alpha cursus te mogen leiden, 
en houdt Marco ervan om samen met de mannenclub 
van betekenis te zijn voor elkaar. Een goed gesprek 
over het geloof en de zin van het leven is steeds be-
langrijker geworden. 

Tot slot. Bernadeth en Marco kozen graag de vraag: 
Wanneer ervaar je geluk?
Marco vertelt vol overtuiging: in de bergen van Oos-
tenrijk. De bergen en de natuur daar zijn zo ongeloof-
lijk mooi. 

Bernadeth straalt als ze vertelt dat het met elkaar sa-
menzijn als gezin echt geluk ervaringen zijn, vooral 
omdat we ervaren hebben, ook de afgelopen weken 
door begrafenissen die ze moesten meemaken, hoe 
belangrijk gezond zijn is en dat ze elkaar hebben.

Uiteindelijk praten we over het belang van willen leven 
binnen een kerkgemeenschap. “Door de afgelopen 1 
½ - 2 jaar hebben we ervaren hoe belangrijk wij het vin-
den om samen te komen en samen te zijn met men-
sen die we persoonlijk kennen in een kerkgemeen-
schap. Dat hoeft niet persé de Maranathakerk te zijn, 
maar de kerk van Christus, wij als gelovigen samen 
in welke setting dan ook. Een kerk waar aandacht is 
voor kinderen, jeugd, jongeren vinden we heel mooi 
en belangrijk. 

We vinden het fijn dat Hannah 6 maart kan worden 
opgedragen en dat ze op mag groeien in een kerkelij-
ke gemeente waar ze gezien wordt. Ook voor onszelf 
kijken we uit naar een goede tijd in de Maranathakerk, 
waar we elkaar kunnen opbouwen, er voor elkaar kun-
nen zijn en van elkaar kunnen leren. 

Hopelijk snel weer fysiek en ‘normaal’.”

MEDEDELINGEN
Duofietsen
U houdt van fietsen maar door omstandigheden gaat 
dat niet (meer). Zeker als de zon schijnt lijkt het u 
heerlijk om nog eens een tochtje te maken in de om-
geving. Om bijvoorbeeld door de bossen te fietsen of 
naar de heide te gaan. 

Als deelnemer bij Fietsmaatjes Gelderse Vallei kunt u, sa-
men met een vrijwilliger, gaan fietsen op onze duofiets. 
De duofiets heeft elektrische trapondersteuning, waarbij 
de vrijwilliger stuurt en trapt en waarbij u als deelnemer 
in uw eigen tempo kunt meetrappen als u dat wilt. De 
duofiets is erg stabiel en veilig voor iedereen.Laat het 
ons weten als u belangstelling heeft om deel te nemen 
aan het Fietsmaatjes project: info@fietsmaatjesgelder-
sevallei.nl of kijk op www.fietsmaatjesgeldersevallei.nl

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 hele-
maal 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. 3 
van woensdag 9 maart kunt u tot en met woensdag 2 
maart 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 maart 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 
- 20.30 uur.
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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
Februari
wo 12  Psalm 46
wo 9  Lucas 5:27-39
do 10  Psalm 1
vr 11   Jesaja 47:1-15
za 12   Jesaja 48:1-11
zo 13   Jesaja 48:12-22
ma 14   Jesaja 49:1-7
di 15   Jesaja 49:8-13
wo 16   Jesaja 49:14-26
do 17   Psalm 3
vr 18   Lucas 6:1-11
za 19   Lucas 6:12-26
zo 20   Lucas 6:27-38
ma 21   Lucas 6:39-49
di 22   Lucas 7:1-10
wo 23   Lucas 7:11-17
do 24   Amos 1:1-10
vr 25   Amos 1:11–2:5
za 26   Amos 2:6-16
zo 27   Amos 3:1-8
ma 28   Amos 3:9–4:3

Maart 
di 1   Amos 4:4-13
wo 2   Amos 5:1-9
do 3   Johannes 11:1-27
vr 4   Johannes 11:28-44
za 5   Johannes 11:45-57
zo 6   Johannes 12:1-11
ma 7   Psalm 91
di 8   Amos 5:10-20
wo 9   Amos 5:21-27
do 10   Amos 6:1-7
vr 11   Amos 6:8-14

LEGPUZZEL

God gaf aan mij de legkaart van het leven
als stukjes speelgoed in een kinderhand.
De doos met ‘t voorbeeld heeft Hij niet gegeven:
Ik vind niet meer dan hoekjes en de rand.
Daar binnenin zie ik alleen maar kleuren,
ook stukjes zwart en stukjes wolkenwit.
Het is een chaos, en ik blijf maar speuren
of  ‘k ergens tóch de uitkomst soms bezit.
Ik weet het niet, ik kan er slechts naar gissen,
zolang Hij immers ‘t voorbeeld voor zich houdt.
En daardoor blijf ik in het ongewisse
hoe in de toekomst ‘t leven zich ontvouwt.
Zal er veel zon zijn? Of ook duist’re wolken?
-Maar dikwijls heeft een wolk een gouden rand-.
O Heer, ik kan Uw puzzel niet vertolken,
‘k heb ‘t raadsel van mijn leven in mijn hand.

Er is één ding waarop ik mag vertrouwen:
-hoewel ik nu nog in het donker tast-.
Eenmaal zal ik ‘t voltooide beeld aanschouwen
en zien, dat ieder stuk volkomen past.

Jelly Verwaal
uit: “Open Vensters”

 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
 2

 - 
10

 F
EB

R
UA

R
I 2

02
2

17



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

22



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

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
 2

 - 
10

 F
EB

R
UA

R
I 2

02
2

23



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

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


