
MEDITATIE
Pinksteren meer dan ooit nodig

“Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader 
naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid, die van 

de Vader komt, zal die over Mij getuigen. Ook jullie moeten 
mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest.” 

Johannes 15:26 en 27

Na zeven weken Pasen te hebben gevierd, zijn we nu overgegaan van 
de grote vreugde van het Seizoen van de Verrijzenis naar de dag van 
Pinksteren. Gedurende een groot deel van de christelijke geschiedenis 
is Pinksteren het derde grote feest van de Kerk geweest, naast Kerst en 
Pasen. Pinksteren vertelt het verhaal van de Heilige Geest die naar de 
discipelen komt en hen toerust om het Evangelie te verkondigen. Deze 
dag staat ook bekend als de geboorte van de Kerk. De dag waarop de 
gemeenschap van gelovigen, die het Lichaam van Christus wordt ge-
noemd, werd opgericht met de opdracht het Evangelie te verkondigen 
aan alle naties en volkeren. Pinksteren was een verwarrende dag, waar-
bij velen niet precies wisten wat er aan de hand was. 
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JAARGANG 66

In de tweeduizend jaar die sinds-
dien zijn verstreken, hebben de 
christenen het niet veel beter ge-
daan om uit te zoeken wat er nu 
precies aan de hand is met de Kerk. 
We leven nu ook in een tijd dat het 
belangrijk is om uit te zoeken wat 
de Kerk precies inhoudt. Pinkste-
ren komt tot ons in een tijd waarin 
we misschien meer dan ooit wor-
stelen om te weten waartoe God 
ons roept. 

In de vijftig dagen na de Verrijzenis 
bleven de discipelen achter in een 
verwarrende en onzekere situatie. 
De ervaringen van de opstanding 
hadden geen duidelijke weg voor-
waarts aangegeven en de discipe-
len waren nog steeds bezig uit te 
zoeken hoe zij van het volgen van 
Jezus in Galilea waren beland in 

het opgesloten zitten, zich verstop-
pend voor de soldaten van Hero-
des en de Romeinse soldaten.
 
De wereld van de discipelen was 
sinds Pasen gevaarlijk en bedrei-
gend geworden, terwijl ook vra-
gen rezen over wie zij nu waren en 
wat zij geacht werden te doen. Zij 
waren nog niet de Vroege Kerkge-
meenschap; zij hadden nog geen 
zending of doel gekregen. Zij wa-
ren een doelloos, bang en angstig 
groepje voormalige volgelingen 
van Jezus. 

De Kerk van vandaag staat ook 
voor veel uitdagingen. Tot een paar 
jaar geleden konden we zeggen dat 
we op een grotendeels voorspelba-
re weg waren. Een pad dat, ook al 
werkte het niet echt geweldig, een 
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EREDIENSTEN
Zondag 15 mei 2022 
9:30 ds. J. Steenkamp, 
 Voorbereiding Heilig Avondmaal,
 bevestiging ambtsdragers 
19:00  Vesper 
 Collecten
 1. Libanon  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 22 mei 2022 
9:30 ds. J. Steenkamp
 Viering Heilig Avondmaal
19:00 ds. J. Steenkamp, 
 Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecten
 1. De Tweede Mijl
 2. Kerkrentmeesters

Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
9:30 ds. J. Steenkamp,
 Gezamenlijke dienst in de Ger. Kerk,
 Collecten
 1. n.n.b.
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 29 mei 2022 
9:30 ds. B van Werven, Diever
19:00 ds. T. Schutte, Bennekom
19:00 Gezamenlijke jeugddienst in de Ger. Kerk
 Collecten
 1. Evangelische Hogeschool Amersfoort
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 5 juni 2022 - 1e Pinksterdag
9:30 ds. J. Steenkamp, doopdienst
 Collecten
 1. Voedselbank Ede
 2. Kerkrentmeesters

Maandag 6 juni 2022 
9:30 dhr. J. Kroon, zangdienst
 Collecten
 1. Voedselbank Ede
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 12 juni 2022 
9:30 ds. A. Groeneveld
19:00 ds. C Hendriks, Ede
 Collecten
 1. n.n.b.
 2. Kerkrentmeesters

manier was om te zijn wat we dachten te kennen en 
te begrijpen. 

Misschien zijn wij niet zo intens verward en onzeker 
als de discipelen waren tijdens hun vijftig dagen van 
afvragen tussen Pasen en Pinksteren. Maar met twee-
duizend jaar geschiedenis achter ons, met generaties 
van gevestigde tradities en praktijken, en met veel 
bedieningen om op terug te vallen, is onze verwonde-
ring tussen Pasen en Pinksteren geworteld in diepe 
vragen over wat de Kerk nog steeds moet zijn, en hoe 
de Kerk, onze geloofsgemeenschap, verondersteld 
wordt te passen in onze snel veranderende wereld. 

Op die eerste pinksterdag, toen de discipelen nog al-
tijd in verwarring en onzekerheid verkeerden, vijftig 
dagen na de verrijzenis, ervoeren zij Gods belofte om 
hen met zijn Geest te zegenen.

Deze groep volgelingen van Jezus wordt plotseling 
met Pinksteren uit hun pauze na Pasen gehaald, terug 
de wereld in geduwd. De Geest duwt de discipelen uit 
hun schuilplaats met een herinnering aan de zending 
die Jezus in hun handen heeft gelegd. Zij moeten het 
goede nieuws met alle volkeren delen. 

Dat is het punt van Pinksteren - het uitzenden van 
Gods volk naar de wereld ter wille van de zending van 
het Koninkrijk. 

Zoals de discipelen die eropuit trokken om het evan-
gelie te verkondigen, roept de Geest ons op om onze 
boodschap aan te passen aan onze toehoorders, om 
de mensen te ontmoeten waar zij zijn, om te getuigen 
voor alle volkeren. De Geest herinnert ons eraan dat 
God met vele stemmen spreekt, met onze stemmen, 
zodat allen kunnen horen.

En de Geest zegt ons niet te verwachten dat iedereen 
wordt zoals wij, niet te wachten tot de wereld naar ons 
toekomt. Maar om uit te gaan met het verhaal van de 
Jezus die wij hebben ervaren. Om de gekruisigde en 
verrezen Christus aan te kondigen, om Gods plan aan 
te kondigen om alle mensen en de hele schepping te 
redden. Om te vertellen van Gods genade, gegeven 
voor allen. 

De heilige Geest werkt hier en nu, onder ons. De Heili-
ge Geest is bij ons en bereidt ons voor om een nieuwe 
Kerk te zijn, maar nog steeds het Lichaam van Chris-
tus, zoals we altijd geweest zijn. 

Amen. Kom, Heilige Geest.

• Jacques Steenkamp
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ingekocht. Meer dan 50 gezinnen ontvingen brandstof 
voor hun kachels om de koudste dagen van het jaar 
door te komen. Daarnaast ontvingen deze gezinnen 
met Pasen onder andere brood en eieren.
Wij hopen wederom op uw gulle bijdrage zodat domi-
nee Hagop zijn goede werk in Anjar voort kan zetten.
 

Zondag 22 mei 2022 – De Tweede Mijl 
Amsterdam
De Tweede Mijl biedt op basis van christelijke naas-
tenliefde hulp aan gemiddeld 125 bezoekers per dag. 
Deze bezoekers hebben veelal te maken met dak- en 
thuisloosheid, verslaving en vormen van psychische 
stoornis. Ook hebben zij vaak maatschappelijke op-
vang nodig. In veel gevallen worden bezoekers naar 
ketenpartners verwezen. Drie keer per week staat 
de deur van het inloophuis in de Amsterdamse Jor-
daan voor deze groep mensen open. Ze kunnen bij De 
Tweede Mijl terecht voor eten, drinken, een luisterend 
oor en gezelligheid. Ook kunnen ze er douchen en hun 
vuile kleding inruilen voor schone kleding.

BEZORGING BLOEMENGROET
8/5 Mw. Lijbers Stieneke Meppelder 
15/5 Mw. Mulder Nellie Scherrenburg-Floor
22/5 Mw. van de Top Dineke van Veldhuizen
29/5 Francis Wolfs Ria Brinkman
5/6 Piet de Groot Teuni van de Hoef
12/6 Hennie Kamp Trudy Pipping 

BIJ DE EREDIENSTEN
Pinksterzangdienst op 2e pinksterdag
Door de wereld gaat een woord
Maandag 6 juni, 2e pinksterdag, is er weer een zang-
dienst, 2019 was de laatste, we zijn dankbaar dat 
het nu weer kan. Dit jaar verleend het Elspeet,s Man-
nenensemble onderleiding van Dick van Asselt haar 
medewerking, dit koor heeft in 2018 ook haar mede-
werking verleend in een Paaszangdienst. Voorganger 
in deze dienst is de hr. Cock Kroon. We zingen uit ver-
schillende bundels, meest bekende liederen ,over het 
feest van Pinksteren. We nodigen U van harte uit om 
te komen luisteren naar dit bijzondere koor en uiter-
aard naar de meditatie over “Door de wereld gaat een 
woord”  aanvang 9.30 uur. Kom op tijd , voor de dienst 
zingen we al een paar liederen.

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 15 mei 2022 - Libanon
Als gevolg van de enorme inflatie is het leven voor 
gezinnen in Libanon zeer moeilijk. Afgelopen winter 
waren voor veel mensen de kosten om het huis te ver-
warmen niet meer op te brengen. Met geld van de Ma-
ranathakerk heeft dominee Hagop vaten petroleum 
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Op verzoek krijgen gasten een voetenbadje met soda 
om hun stukgelopen voeten te laten verzorgen. Voor 
de vrijwilligers heeft deze voetverzorging een diepe 
betekenis, omdat Jezus de voeten waste van zijn vol-
gelingen. Hij schaamde zich niet om dit ‘vieze’ werk 
te doen.
Ook worden wekelijks momenten van bezinning ge-
organiseerd, waarbij bezoekers en vrijwilligers samen 
zingen, bidden en uit de Bijbel lezen. Het gaat hierbij 
zowel om het brengen van het Evangelie op het niveau 
van de bezoeker als geestelijke gesprekken en om 
praktische hulp.

Voor meer informatie: www.detweedemijl.nl

Zondag 29 mei 2022 – Evangelische 
Hogeschool Amersfoort

De EH bestaat dit jaar 45 jaar! Het is heel bijzonder 
dat de EH al zo lang een plaats van hoop is voor een 
nieuwe generatie. Hoop voor de jongeren die zoeken 
naar God, naar een zinvolle invulling van hun leven. 
Hoop om te leven in de ingewikkelde tijd waarin zij 
zich bevinden en om toch vanuit geloof van betekenis 
te willen zijn voor anderen en de maatschappij. Wat 
is het mooi dat de EH al zó lang die toerusting kan 
bieden en kan investeren in onze jongeren. 

Jongeren zoeken meer dan ooit naar geloofsontwik-
keling en naar de rode draad van de Bijbel voor hun 
leven nu. Hen toerusting bieden zodat hun verlangen 
om met God te leven beantwoord kan worden, is le-
vensveranderend voor hen. We zien studenten veran-
deren van hoopzoekers naar hoopbrengers!
Voor meer informatie: www.eh.nl

Pinksteren, Zondag 5 juni en maandag 6 
juni 2022 – Voedselbank Ede

Vanaf zondag 5 juni zamelt de Maranathakerk weer 
voor drie maanden boodschappen in voor de Voed-
selbank Ede. In dit kerkblad vindt u hierover meer in-
formatie. Voedselbank Ede helpt mensen die onder 
het bestaansminimum leven. De hulp bestaat uit het 
wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk 
voedselpakket. Het verzorgingsgebied is de hele ge-
meente Ede, dus ook inwoners van Bennekom, Otter-
lo, Harskamp, Lunteren, Ederveen en Wekerom kun-
nen een beroep doen op de Voedselbank. 
De voedselpakketten worden o.a. samengesteld uit 
levensmiddelen, die niet meer via de normale distri-
butieketen kunnen worden verkocht. Deze levensmid-
delen worden beschikbaar gesteld door producenten 
en handelaren. Ook ontvangt de Voedselbank voedsel 
vanuit inzamelingsacties, georganiseerd door betrok-
ken burgers, jong en oud, meestal via kerken en scho-
len. Naast het uitgeven van voedselpakketten is een 
doelstelling van de Voedselbank: het terugdringen 
van voedselverspilling.
Voor meer informatie: www.voedselbankede.nl

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
In de achterliggende periode onderging Tiny de Ko-
ning – Peelen (Goorsteeg 23, 6741 TB) een heupope-
ratie. Deze ingreep werd als ‘geslaagd’ betiteld. Fijn 
dat ook het onderzoek naar de botkwaliteit een goed 
resultaat opleverde. Deze en de komende tijd zal in 
het teken staan van het werken aan herstel van vitali-
teit en mobiliteit. 
Tiny kennende zal ze, ook hierin, voortvarend en vast-
houdend, te werk gaan. We wensen haar een voor-
spoedig herstel toe.
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Dhr. Wim Klomp verblijft momenteel, i.v.m. aanhou-
dende en ernstige depressiviteit, in De Riethorst (Willy 
Brandtlaan 20, 6716 RR, Ede). De mentale draagkracht 
was dusdanig verzwakt dat een opname daar onver-
mijdelijk bleek. Dat wat er aan voorafging was voor 
Wim, zijn vrouw Hennie en het gezin, een aangrijpend 
gebeuren. Wij wensen en bidden dat er een omkeer in 
Wim’s denken komt zodat hij het leven weer, stukje bij 
beetje, kan omarmen. ‘Heer, kom mij te hulp’ (Psalm 
30:11b). Een kaartje naar Ede ter bemoediging zal 
Wim zeker goed doen, een kaartje aan het adres van 
Hennie is zeker ook welkom: Park Den Eng 22, 6741 
ZP, Lunteren). 

Geboortebericht
Hanno Elias Hoogendoorn
Op 12 april mochten Filip en Bertine opnieuw het ou-
derschap beleven. Zij zijn de trotse ouders van Hanno 
Elias en Anton en Corné hebben er een broertje bij! 
Fijn dat alles goed gaat in het gezin en prachtig om 
dit nieuwe leven zo welkom te heten! Jullie ervaren 
het als een Godsgeschenk en ontvangen Hanno met 
vreugde. Vanuit de Maranathakerk feliciteren we jullie 
van harte en wensen jullie als gezin Zijn zegen toe! 

Geboortebericht
Eva Hendrika Jansen
‘I am with you always ’(Matth. 28:20) 
Met deze woorden heten Bart en Jannetta hun doch-
ter Eva welkom in het gezin. Haar geboortedag was 
op 15 april! En wat een mooie belofte mag Eva hier al 
ontvangen. De beide broertjes Bas en Mart zijn trots 
op hun zusje. Wat een rijkdommen in het gezin aan de 
Oude Arnhemseweg! Vanuit de Maranathakerk felici-
teren we jullie van harte en wensen we jullie als gezin 
Gods zegen toe!

40 jaar getrouwd
Op 23 april j.l. mochten Dirk en Lia Mulder herdenken 
dat ze 40 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn ge-
stapt. Dirk afkomstig uit Edam-Volendam en Ria uit 
de NoordOostPolder waar ze tevens getrouwd zijn. 
Gewoond en gewerkt in Hoogeveen en Hoogezand.
Dankbaar voor de zoon en dochter die ze hebben mo-
gen verwelkomen in hun leven en vele jaren later ook 
nog 3 kleinkinderen. Na het werkzame leven zijn ze 
in 2021 in Lunteren komen wonen aan de Hindelaan 
66. Ze hopen hier nog een aantal jaren aan hun hu-
welijksleven toe te mogen voegen, hopelijk in goede 
gezondheid.

Vanuit de gemeente de hartelijke felicitaties en we 
wensen jullie Gods onzichtbare zegen toe op jullie 
verdere levenspad.

In Memoriam – Gerrit Klok
Op Goede Vrijdag, 15 april jl., overleed Gerrit Klok in 
de leeftijd van 89 jaar. In de weken voorafgaande aan 
zijn overlijden namen zijn lichaamskrachten snel af. 
De nierdialyse was gestopt en de artsen gaven aan 
dat hij zich voor moest bereiden op het levenseinde. 
Het naderende afscheid van zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en andere familieleden viel hem 
zwaar; hij hield van ze en wist zich met hen hartelijk 
verbonden in Nederland, Australië en Canada. In de 
jaren 60 woonde hij met Hennie en de kinderen Wim 
en Gina in Canada, daar werd ook de jongste zoon 
Jerry geboren. Gerrit had het daar enorm naar zijn zin; 
als vrachtwagenchauffeur genoot hij van de rust en 
ruimte. Hennie kampte echter met heftige gevoelens 
van heimwee en uiteindelijk werd de keuze gemaakt 
om terug te keren naar Nederland. Ook daar nam 
Gerrit weer het grote vrachtwagenstuur in handen en 
maakte hij lange werkdagen. Terwijl hij op de weg zat 
bestuurde Hennie het opgroeiende gezin. Hennie, zijn 
buurmeisje van vroeger uit Ede, was zijn grote liefde. 
Het viel hem dan ook erg zwaar toen hij in oktober 
2020 na 66 jaar huwelijk afscheid van haar moest ne-
men. Het was veelzeggend dat haar foto prominent 
op tafel stond. Op weg naar het levenseinde bracht 
Gerrit zelf de woorden van Jezus te sprake: ‘Ik ben de 
Goede Herder’ (Joh. 10); over deze Herder spraken we 
tijdens onze laatste ontmoeting en over deze Herder 
lazen we ook in de afscheidsdienst op vrijdag 22 april 
jl. in de Maranathakerk. Deze Herder nam niet de be-
nen toen het net om Hem sloot maar Hij gaf Zichzelf 
aan het kruishout op de heuvel Golgotha. Wie in het 
geloof op Jezus ziet, hoeft niet te bang te zijn voor 
de diepte van het graf want Christus is de Levende! 
Na ons samenzijn in de kerk, het huis waar Hennie en 
Gerrit zich ook vele jaren mee verbonden wisten, heb-
ben we zijn lichaam bij dat van Hennie begraven op de 
Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren. In onze oren 
echode het laatste lied van de afscheidsdienst nog 
na: ‘U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu 
en immermeer.’ De troost en kracht van deze woorden 
wensen we de kinderen, klein- en achterkleinkinderen 
van harte toe nu hun ouderlijk huis, en tevens het huis 
van opa en oma, aan de Van Limburg Stirumstraat 48 
er stil en verlaten bij ligt. Correspondentieadres: fam. 
Stroomberg – Klok, Postweg 96, 6741 ML, Lunteren.

• Cock Kroon

In Memoriam – Jannetje (Jans) Elbertsen – 
Schut
In de nacht van donderdag 21 april op vrijdag 22 april 
jl. overleed Jannetje Elbertsen – Schut. Zij is gestor-
ven op de hoge leeftijd van 95 jaar. In 2021 werd zij 
getroffen door een zware hersenbloeding, de schade 
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die deze bloeding veroorzaakte zorgde er ook voor 
dat mevrouw Elbertsen niet meer in haar vertrouwde 
woning aan de Honskamperweg kon blijven wonen. 
In verband met intensieve verzorging verhuisde zijn 
naar Nieuw Avondrust te Voorthuizen. Hoewel haar 
spraakvermogen ernstig was aangetast liet zij op 
diverse manieren merken dat zij belangstelling voor 
haar en voor haar situatie erg op prijs stelde. Mevrouw 
Elbertsen vertelde, in eerdere ontmoetingen met haar, 
over haar jeugd in Lunteren. Geboren in 1926 heeft ze 
veel meegemaakt. Op haar veertiende moest zij al uit 
werken. Ook de oorlogsjaren ging aan haar en haar 
familie niet onopgemerkt voorbij. Kort na de oorlog 
trouwde zij. Op 9 augustus 1945 gaf zij haar ja-woord 
aan Hendrik Elbertsen. De trouwjurk die zij op de die 
dag droeg was, bij gebrek aan stoffen, gemaakt van 
de stof van een parachute. Na de trouwdag stonden 
andere bruidjes te trappelen om deze prachtige jurk 
ook te mogen dragen. Mevrouw Elbertsen kwam in 
1988 alleen te staan door het overlijden van haar man 
op 68 jarige leeftijd. Te midden van het ‘alleen-zijn’ 
waren er helpende handen, wakende ogen en luiste-
rende oren om haar heen op haar verdere levensweg. 
Het was de wens van Jannetje Elbertsen dat ook op 
de dag van haar begrafenis de Bijbel zou worden ge-
opend. Daarom lazen we op dinsdag 26 april jl., in de 
aula op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren, 
samen Psalm 84. Daarin gaat het over het schuilen bij 
de Allerhoogste. Je bent als mens gelukkig (zalig) als 
je je vertrouwen stelt op Hem die de zonde van de we-
reld gedragen heeft en onze dood overwonnen heeft. 
Zijn Naam is Jezus! Ook bij het geopende graf klon-
ken woorden van geloof en hoop. De troost en kracht 
hiervan wensen we het gezin en de familie van Jans 
Elbertsen van harte toen nu zij de levensweg moeten 
vervolgen zonder hun zorgzame moeder, schoonmoe-
der en oma. Correspondentieadres:  fam. Elbertsen, 
Staringstraat 1, 3771 GS, Barneveld. 

• Cock Kroon

In Memoriam – Jannie van den Hudding – 
Diepeveen
Vrijdag 29 april jl. overleed, op 83 jarige leeftijd, Janne-
tje Johanna van den Hudding – Diepeveen. Kort daar-
voor werd ze getroffen door een ernstig herseninfarct. 
Al snel bleek dat de schade dusdanig groot was dat 
herstel door de artsen werd uitgesloten. Overeenkom-
stig de wens van Jannie ging ze terug naar De Hons-
kamp in Lunteren om daar te sterven. Tot op het laatst 
werd ze omringd door haar kinderen. Ook haar klein-
kinderen namen heel bewust afscheid van hun gewel-
dige oma. Een bordje met daarop de tekst ‘De Heere 
is mijn Herder’ hing als een stil en krachtig getuigenis 

boven haar sterfbed. Deze woorden hebben Jannie 
veel jaren vergezeld op haar levensreis. Die reis was 
er een met hoogte en diepte. Ze beloofde ooit liefde 
en trouw aan Jan van den Hudding. Van hem moest 
ze in 1995 geheel onverwachts afscheid nemen. Jan 
en Jannie werden vader en moeder door de geboorte 
van Gerda en Gerard. Later kwamen daar Martin als 
schoonzoon en Els als schoondochter bij. De klein-
kinderen die geboren werden, werden door Jannie in 
haar hart gesloten. De omgang met haar gezin en de 
grotere kring daaromheen, dan denken we zeker ook 
aan handwerkclub ‘de Doorbreiers’, werd gekenmerkt 
door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde. 
Graag voeg ik daar ook ‘geloof’ aan toe. Dat Jannie 
haar vertrouwen stelde op Hem die de Goede Herder 
is, liet ze in woord en daad blijken. Bijzonder dat ze 
ook in een persoonlijk brief, met betrekking tot haar 
wensen met het oog op haar uitvaart, zwart op wit zet-
te dat ze dagelijks voor haar gezin bad. Ook waren er 
liederen die haar erg aanspraken. Deze liederen heb-
ben we met elkaar gezongen in de afscheidsdienst op 
vrijdag 6 mei jl. in de Maranathakerk. Samen lazen we, 
op basis van dat wat Jannie ons heeft aangereikt en 
voorgeleefd, Psalm 23. Daarnaast lazen we ook haar 
trouwtekst: ‘Dat Jezus Zelf bij hen kwam en met heen 
meeliep’ (Luk. 24:15b). Door het geloof in deze Goede 
Herder wist Jannie van den Hudding het altijd weer en 
zei ze het ook regelmatig: ‘Ik ben nooit alleen!’. Dat we 
zelfs in de dood door Hem niet verlaten zullen worden, 
hebben we alleen te danken aan Jezus Christus die 
onze dood en zonde gedragen en overwonnen heeft. 
Na ons samenzijn in de Maranathakerk, het huis waar 
Jannie zo lang kind aan huis is geweest, hebben we 
haar lichaam begraven op de Algemene Begraaf-
plaats te Lunteren. We condoleren haar kinderen en 
kleinkinderen met het verlies van hun lieve moeder en 
oma, en wensen hen de nabijheid toe van Hem toe die 
de Opstanding en het leven is. Correspondentieadres: 
Kastanjelaan Oost 21, 6741 DT, Lunteren.

• Cock Kroon

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording
Collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
maart en april 2022.
20-03  € 359,40
27-03   € 325,47
03-04   €  412,83
10-04   €  522,10
15-04  €  112,27
17-04  €  409,03
18-04  €  257,91
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Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende giften 
mogen ontvangen.

Via dhr. Kroon hebben wij € 20 ontvangen voor de 
kerk, € 50 voor het pastoraat en een gift van € 200 
als dank. Ook hebben wij een gift ontvangen tijdens 
huisbezoek van € 50.

Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk be-
dankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penningmeester

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 
27 maart  2022 is € 166,18. De tussenstand komt hier-
mee op € 2.106,17.

De volgende derde collecte wordt gehouden op 29 
mei 2022.

COLLEGE VAN DIAKENEN
Inzameling voor Voedselbank Ede

Samen met de andere Lunterse kerken steunen we 
de Voedselbank Ede. Vanaf zondag 5 juni is het weer 
onze beurt. U kunt uw boodschappen inleveren in de 
hal van de kerk. Dit kan op zondag voor of na de kerk-
dienst en op vrijdag tijdens de Open Kerk. Wij zamelen 
in tot en met augustus dit jaar.

We zijn op zoek naar houdbare basisproducten. Aan 
de volgende producten is grote behoefte: conserven 
in pot of blik, houdbare melk, koffie(pads), koffie-
melk(poeder), pasta, pastasaus en -kruiden, bami/na-
sikruiden, aardappelen en uien, maar ook waspoeder, 
afwasmiddel en keukenrol. 

Op dit moment beschikt men over voldoende toilet-
papier en damesproducten. De Voedselbank beperkt 
zich graag tot gezonde basisproducten. Daarom 
ontvangt men liever geen koek of snoepgoed. Wilt u 
vooraf alstublieft goed de houdbaarheidsdatum con-
troleren? 

• Pieter van Leusden

Overzicht collecten diaconie maart 2022
Voor de extra collecte voor Hulp Oekraïne komen nog 
steeds giften binnen, waarvoor allen hartelijk dank. In 
ieder geval is er reeds 6000,00 euro ontvangen, In april 
hopen we het definitieve bedrag te kunnen melden.

Collecten
6/3   Rwanda Kerk in Aktie  € 842,60
9/3   Biddag Kerk in Aktie Beiroet   € 339,67
13/3     Kerk zijn doe je met elkaar  € 422,10
20/3 Indonesie, Kerk in Aktie  € 438,19
27/3      Eigen Jeugd, rechtstreeks gestort.
Namens de diaconie hartelijk dank,

• Henk van Hierden - Penningmeester Diaconie.

VORMING EN TOERUSTING
Bijbelgesprekskringen 50+ in mei
Op dinsdagavond 17 mei (19.45 uur – 21.30 uur) en 
op donderdagmiddag 19 mei (14.30 uur) komen de 
bijbelgesprekskringen 50+ in de Maranathakerk bij el-
kaar. Ter voorbereiding lezen we hfst. 7 uit het boekje 
‘Geloven en doen’, als Bijbelgedeelte staat Jakobus 
5:1-12 centraal. Alle deelnemers zijn weer van harte 
welkom, maar ook als u niet eerder aanschoof verwel-
komen wij u graag!

• Cock Kroon

MAAK KENNIS MET…
Debbie de Vries-Heus

‘U bent de Heer die voor me staat, achter me en met 
me gaat. U zal voor ons strijden. Ik voel dit zó! Dat 
kan me echt raken!’

Wil je jezelf even voorstellen?
Ik ben Debbie de Vries-Heus. Ik ben 26 jaar, getrouwd 
met Tom en we wonen in Renswoude. Ik ben docent 
wiskunde op de Meerwaarde in Barneveld. Ook stu-
deer ik nog een master, ecologische pedagogiek. Fa-
milie en vrienden zouden mij omschrijven als positief, 
enthousiast en een bezige bij. Oh ja, en altijd wel in 
voor een feestje. Ik ben lid van de Maranatha kerk en 
heb onlangs belijdenis gedaan!

Wat heeft jou ertoe gebracht om belijdenis te doen?
Toen mijn vader overleed stuurde mijn schoonmoeder 
het nummer  ‘Als het leven soms pijn doet.’  Ik weet 
wel dat ik toen dacht, ik doe dit niet alleen.  Ik kan 
dit niet alleen en hoef dit ook niet alleen te doen. Ik 
voelde me toen zo gesterkt in mijn geloof en dat is wel 
het moment dat ik meer naar de kerk wilde gaan.  Een 
poosje geleden, tijdens een preek voelde ik me aange-
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sproken. Het ging over: ‘Hij geeft je de rand voorwaar-
de, maar jij moet wel die stap terug zetten.’ Later in 
de auto met Tom zei ik, volgens mij zegt God: ‘Debbie 
jij moet die stap t zetten, jij moet belijdenis doen.’ Die 
week erop heb ik Jacques een appje gestuurd. Het 
overlijden van m’n vader heeft daar erg aan bijgedra-
gen, het gevoel van niet alleen zijn.

Wanneer voel je je dicht bij God?
In de kerk sowieso, stille/studie tijd. En met bidden. 
Met eten thuis bidden we hardop. Het is super per-
soonlijk, je leert elkaar nog beter kennen. Ik hoop ook 
als we kinderen mogen krijgen, dat we dit door kunnen 
geven. Ik vind het wel echt mega spannend. Terwijl we 
met iedereen kunnen praten, en als we dan met God 
praten dan wordt het spannend. Als je je geloof deelt 
dan leeft het meer, dan groeit het meer. Dan ga je veel 
van God terug zien in je leven. Het is onderdeel van 
wie ik ben.

Van wie kan je veel leren?
Vanuit de bijbel kan ik echt veel leren van Ruth. Dienen 
en blindelings vertrouwen op God. In mijn omgeving 
is oma echt mijn voorbeeld. Zij heeft anderen zo lief!

Wie is Jezus voor jou?
Een vriend en een voorbeeld. Van wie ik veel kan leren 
en er echt voor mij is. Hij luistert en weet het op een 
goede manier beter.  Als je het even niet meer weet, 
zegt Jezus, loop gewoon achter mij aan joh, dan kom 
je er wel!

Hoe kom je tot rust?
Ik ben in mijn hoofd vaak superdruk, maar als ik bij 
Tom op de bank zit rust ik vaak uit.  Hij kent me ook 
beter dan ikzelf of ik de rust er voor heb. Soms zegt hij 
: ‘stuur eerst nog maar even dat mailtje en kom daar-
na bij me zitten.’ Samen naar een serie kijken, of hij op 
de playstation en ik een goed boek.

Je mag zondag een lied opgeven, welke is dat?
Opwekking 760, ‘Wie vrees ik nog?’

• Alice Pater

Van de redactie
Wegens verhuizing naar Zeist stopt Karin Klootwijk 
als mede-schrijver van deze rubriek. Hartelijk dank 
voor je inzet Karin! We zijn blij dat we Herko van Beek 
in haar plaats mogen verwelkomen.

OVERIG KERKELIJK NIEUWS
Impressie generale synode Protestantse 
Kerk in Nederland (PKN) 21 en 22 april 
2022 
Op 21 en 22 april 2022 was er een vergadering van de 
generale synode in de vertrouwde omgeving van con-
grescentrum De Werelt in Lunteren. Deze impressie 
geeft een beeld van de belangrijkste agendapunten. 
Het doel van de impressie is om het werk van de gene-
rale synode dichter bij de kerkenraden en gemeenten 
te brengen. 

U bent de Heer die voor me staat, 
achter me en met me gaat. U zal 
voor ons strijden. Ik voel dit zó! 

Dat kan me echt raken



Wat raakt jou?
Sommige liederen of een hele goede predikant. Dat 
iemand heel goed een verhaal neer kan zetten, die ook 
nog eens een boodschap heeft en het gevoel geeft 
van : daar moet ik iets mee. Of in de auto zitten en 
een nummer van Sela luisteren en ineens denken van 
wauw! Teksten kunnen zo binnenkomen.  Het opwek-
kingsnummer van ‘Wie vrees ik nog?’ Die luisterde ik 
pas in de auto en dacht: ‘hé, dit is waarom ik belijdenis 
doe!’ U bent de Heer die voor me staat, achter me en 
met me gaat. U zal voor ons strijden. Ik voel dit zó! Dat 
kan me echt raken!
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De vijf vertegenwoordigers vanuit de classis Veluwe 
naar de generale synode proberen de belangen van 
diverse gemeenten en diaconieën zo goed mogelijk 
te behartigen. Voor mij is het nu het derde jaar. Dat 
betekent dat als God het mij geeft ik nog drie jaar naar 
de generale synode afgevaardigd mag zijn. Daarnaast 
mag ik al acht jaar lid zijn van het CCBB Gelderland 
en dat hoop ik nog vier jaar te doen. Eigenlijk wel een 
mooie combinatie om ouderling te zijn in de Hervorm-
de gemeente Voorthuizen en daarnaast bezig te zijn 
voor de generale synode en het CCBB. Het CCBB staat 
voor classicaal college behandeling beheerszaken en 
bestaat voor mij vooral uit het beoordelen van jaarre-
keningen en begrotingen in de ringen Hattem, Harder-
wijk en Nijkerk. 

De generale synode is een mooie gelegenheid om een 
beter beeld te krijgen van de breedte van de Protes-
tantse Kerk. Er zijn veel mensen met passie en gedre-
venheid bezig om invulling te geven aan het kerkzijn 
voor de komende jaren. 
Wat ons gezamenlijk bindt is het één zijn in Christus. 
Dankbaar zijn voor wat God ons geeft en vertrouwen 
hebben dat God ons helpt om naar zijn wil te leven en 
handelen. 

Het is ook goed om te weten dat deze impressie ge-
plaatst wordt op de website van de classis en toege-
zonden aan de kerkbladen.

Werkwijze generale synode
Periodiek denkt de generale synode na over haar ei-
gen werkwijze. Bereiken we wat we willen bereiken? 
Het gaat vooral om de ondersteunende taak naar de 
gemeenten. Daarvoor is er een woud van kerkelijke 
organen die adviseren en/of meedenken. Aan de ene 
kant is er het gevaar dat we als generale synode te-
veel met onszelf bezig zijn en te weinig met gemeen-
ten. Aan de andere kant zien we ook dat er gemeen-
ten zijn die onvoldoende visie op de toekomst hebben 
en daarmee hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. 
Het is een verantwoordelijkheid van de generale syno-
de om richting te geven. Richting die kan bestaan uit 
(dikke) rapporten en notities, maar naar mijn mening 
meer uit het bezoeken van gemeenten. Als afgevaar-
digden naar de generale synode hebben we al een 
voorgestelde verandering opgepakt. Het is gebrui-
kelijk dat vooraf aan de vergadering van de generale 
synode de primi (1e) afgevaardigden een vooroverleg 
houden. Deze keer zijn ook de secundi (reserve) af-
gevaardigden uitgenodigd voor het vooroverleg. Het 
bevordert de betrokkenheid en verbreed de ervaring 
en kennis van de landelijke en classicale organen van 
de Protestantse Kerk. 

Vestigingsplaats Protestants Theologische Universi-
teit (PThU)
Op de agenda stond het voorstel om de PThU te ver-
plaatsen van Amsterdam (Vrije Universiteit) en Gro-
ningen (Universiteit Groningen) naar Utrecht (Univer-
siteit Utrecht). Na veel uitleg en discussie is besloten 
dat het Utrecht wordt. De gedachte er achter is, dat 
op deze wijze de opleidingen voor de komende jaren 
het beste gewaarborgd worden. Het ging niet alleen 
om een keuze voor een plaats, maar ook om het grote 
belang van goede opleidingen. 

Zeker nu er zorgen zijn over de toeloop van studen-
ten voor een predikantenopleiding. Nu al is het soms 
moeilijk om vacatures van predikanten vervuld te krij-
gen. Er zijn eigenlijk te weinig predikanten. 

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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Ongeveer de helft van de kerkelijk werkers is in dienst 
van het pastoraat. De andere helft is werkzaam in 
missionair werk, jeugdwerk, diaconaat en meer onder-
steunende taken. De verwachting is dat het aantal be-
roepbare gemeentepredikanten en kerkelijk werkers 
de komende jaren afneemt. Deze verwachting bena-
drukt de noodzaak om na te denken over de positie 
van beroepskrachten voor het kerkzijn de komende 
jaren. De samenwerking tussen predikanten en kerke-
lijk werkers loopt van goed naar niet zo goed. Om ver-
beteringen te realiseren is een goede taakafbakening, 
transparante communicatie en aandacht voor samen-
werking bij de kerkelijke opleidingen erg belangrijk. 
Ook de kerkenraad moet zorgen voor een goede re-
latie met haar kerkelijk werkers. Een ander punt is de 
regelgeving rond bijvoorbeeld het preekconsent. De 
praktijk botst met de regelgeving. Er zijn diverse ker-
kelijk werkers die taken uitvoeren die zij conform de 
regelgeving niet mogen doen. Reparatie van de regel-
geving is noodzakelijk. 

Kerkordezaken 
In de kerk zijn er veel regelingen om de arbeidsvoor-
waarden van predikanten, kerkelijk werkers en andere 
betaalde krachten goed op orde te hebben. Eén van de 
punten die op de agenda stond was de consulentenre-
geling. Kort samengevat betekent het dat er een ver-
goeding gegeven moet worden voor een consulent. 
Wanneer er een vacature ontstaat is het noodzakelijk 
dat er een consulent wordt benoemd. De belangrijkste 
rol van een consulent is het begeleiden van het beroe-
pingswerk. Tijdens het gesprek bleek dat er behoefte 
is aan een heldere communicatie over de taak en ver-
goeding van een consulent. 

• Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente 
Voorthuizen, afgevaardigde van de classis Veluwe.

MEDEDELINGEN
Rondetafelgesprek over corona op 16 
mei van 10-12 uur in de Mulderschuur in 
Lunteren
De GGD komt op 16 mei van 10-12 uur naar de Mul-
derschuur en nodigt u van harte uit om in gesprek te 
gaan over corona. Wat is er nu nog belangrijk voor u? 
Hoe heeft u de afgelopen 2 jaar ervaren? Wij zijn be-
nieuwd naar uw ervaringen en zijn er ook om uw vra-
gen te beantwoorden.

Coronaklachten? Doe een zelftest voor uw 
kerkbezoek
Vaccineren tegen corona is uw eigen vrije keuze. GGD 
Gelderland-Midden adviseert om te laten vaccineren, 

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Prof. dr. G.G. de Kruijf (1952 – 2013)

‘Toen in psalm 63 opzocht en ook andere 
(berijmde) psalmen begon te lezen, vond ik 
een antwoord dat te maken heeft met mijn 
eigen biddeloosheid: de psalmen stellen je 
onmiddellijk in relatie met God, je hoeft die 
niet te zoeken, de intimiteit, de ‘verborgen 

omgang’ is gegeven’

 (uit: De dood van dichtbij).

Jolanda Aantjes benoemd 
Jolanda Aantjes is benoemd tot lid van het modera-
men van de generale synode en voor ons geen onbe-
kende. Zij is afgevaardigde van de classis Veluwe en 
nu benoemd tot lid van het moderamen. Ze was al lid 
van de classis Veluwe. Jolanda is als kerkelijk wer-
ker en pastor werkzaam in de Protestantse Gemeente 
Hall en Voorstonden. We wensen Jolanda Gods ze-
gen bij het werk in het moderamen. 
Vanuit de classis Veluwe hebben we nu een tweede 
lid in het moderamen. Het andere lid is Carel de Vries. 
Carel is ouderling-kerkrentmeester in de Hervormde 
wijkgemeente Oude kerk te Ede.

Geroepen om te dienen
Het rapport Geroepen om te dienen is een onderzoek 
naar de praktijk van kerkelijk werkers en, in mindere 
mate, naar predikanten in de kerk. Het rapport  is een 
onderdeel van een brede bezinning op het ambt en de 
toekomst van ons kerkzijn. Voor 2 juli as. staat er een 
extra vergadering van de synode gepland om te spre-
ken over de meer theologische visie op het ambt. Uit 
het rapport blijkt o.m. het volgende:
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omdat vaccinatie zorgt voor goede bescherming te-
gen ernstige ziekte bij een coronabesmetting. Vol-
gens GGD-arts Susana Fennema is een zelftest doen 
bij coronaklachten zowel voor ongevaccineerden als 
gevaccineerden belangrijk. 

"Onze GGD adviseert vaccineren tegen corona, maar 
we vinden het belangrijk dat u hierin zelf een afgewo-
gen keuze maakt”, zegt Fennema. “Van belang om te 
weten is dat u zieker wordt bij een coronabesmetting 
als uw bescherming niet goed op peil is. U bent dan 
ook besmettelijker voor (kwetsbare mensen in) uw om-
geving."

"Een zelftest doen bij coronaklachten is belangrijk, on-
geacht of u gevaccineerd bent”, vervolgt de GGD coro-
na-arts. “Heeft u een kuchje, last van koorts, of bent u 
neusverkouden? Doe een zelftest. Een zelftest koopt 
u in de apotheek, drogisterij en supermarkt. Haal er 
een paar in huis of laat iemand dat even voor u doen. 
Twijfelt u over uw klachten voor bijvoorbeeld een kerk-
bezoek? Doe thuis een zelftest en u weet snel of u 
corona heeft."

"Is de testuitslag negatief, dan heeft u waarschijnlijk 
geen corona. Toch blijft het opletten, omdat u een an-
dere infectie hebt. U mag naar werk, de kerk of bij uw 
(klein)kind op visite, maar wees voorzichtig met kwets-
bare mensen in uw omgeving”, vertelt Fennema. “Bij 
een positieve uitslag heeft u corona. U gaat in isola-

tie en doet de Quarantaine Check. De check laat on-
der meer zien wanneer u uit isolatie mag. Door isolatie 
voorkomt u dat u anderen besmet. Na een positieve 
zelftest is testen bij de GGD meestal niet meer nodig."

Een zelftest volstaat voor de meeste mensen, maar 
niet voor iedereen. Fennema: “Een GGD-test is het ad-
vies voor mensen die wonen in een verpleeghuis of 
andere instelling met kwetsbaren (70+ of een ernsti-
ge afweerstoornis). En ook voor mensen die thuis wo-
nen, naar een dagbesteding gaan en daar in contact 
zijn met kwetsbare mensen.”

Voor iedereen geldt het advies: blijf thuis bij klachten 
en doe een (zelf)test. Vragen over uw eigen situatie? 
U kunt voor advies elke dag van 09.00 tot 17.00 uur 
bellen met GGD Gelderland-Midden via 0800 8446 
000.

Beste mensen
Aan onze vrij plotselinge, door corona opgelopen, 
scheiding is gelukkig een einde gekomen. We zijn ver-
huisd naar nieuw Boschoord sinds 2 mei. We hebben 
veel ondersteunende reacties gekregen in de vorm 
van brieven, telefoon, bezoek en bloemen. 

We zijn heel blij met deze blijken van medeleven en 
beleven daaraan een meelevende gemeente van 
Christus.

• Riet en Ger van Alphen.

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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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. 6 
van woensdag 8 juni kunt u tot en met woensdag 1 
juni 22.00 uur inleveren. Gelieve kopij digitaal aan te 
leveren per e-mail. Het e-mailadres is: kerkblad@ma-
ranathakerk.net 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden 
alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 8 juni bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 
uur. 

KLEURPLAAT VOOR DE ALLERKLEINSTEN
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BIJBELLEESROOSTER
Mei
wo 11 Jeremia 35:1-11 
do 12 Jeremia 35:12-19
vr 13 Jeremia 36:1-13 
za 14 Jeremia 36:14-26

zo 15 Jeremia 36:27-32
ma 16 Psalm 93
di 17 Jeremia 37:1-10
wo 18 Jeremia 37:11-21
do 19 Jeremia 38:1-13 
vr 20 Jeremia 38:14-28
za 21 Psalm 129

zo 22 Jeremia 39:1-10
ma 23 Jeremia 39:11-18
di 24 Jeremia 40:1-6
wo 25 Jeremia 40:7-16 
do 26 Psalm 57
vr 27 Jeremia 41:1-10 
za 28 Jeremia 41:11-18

zo 29 Jeremia 42:1-12 
ma 30 Jeremia 42:13-22
di 31 Jeremia 43:1-13 

Juni
wo 1 Jeremia 44:1-10
do 2 Jeremia 44:11-19
vr 3 Jeremia 44:20-30
za 4 Jeremia 45:1-5

zo 5 Psalm 147
ma 6 Lucas 7:18-35
di 7 Lucas 7:36-50
wo 8 Psalm 105:1-22
do 9 Psalm 105:23-45
vr 10 Lucas 8:1-8

IK BEN MET JE ALLE DAGEN

Toen Jezus tot Zijn mensen sprak,
Ik ben met je alle dagen
tot de voleinding van de wereld,
toen hadden ze vele vragen!

Hoe kon Hij dat toch zeggen,
Hij verliet hen op een dag,
tóch zou Hij bij hen blijven
terwijl niemand Hem meer zag!

Maar toen ze daar zo zaten
met z'n allen bij elkaar,
wachtend op de  belofte
gaf God een groots gebaar!

Opeens werden ze volkomen
vervuld met Jezus Geest,
Hij kwam in ieder wonen
alsof Hij nooit was weggeweest!

Toen begrepen ze Zijn woorden,
kregen antwoord op hun vragen,
want door Zijn Heilige Geest
was Hij bij hen, alle dagen!

Els Hengstman-van Olst
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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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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

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

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


