
MEDITATIE
Ik ben mijn zonde 

moe, maar U mij niet.

 ‘Mijn zonde maakte ik U bekend, mijn on-
gerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: Ik zal mijn 

overtredingen belijden voor de HEERE. En U vergaf 
mijn ongerechtigheid, mijn zonde’ (Psalm 32:5, Herziene 

Statenvertaling). 

Jacqueline van der Waals (1868 – 1922) schreef een gedicht met als 
titel: Ik ben mijn zonde moe. Dit gedicht is één grote bekentenis over 
hoe uitputtend de strijd tegen zonde is. Daarnaast beschrijft zij ook hoe 
vermoeiend de zoektocht naar God kan zijn. De zoektocht die zij in haar 
gedicht beschrijft eindigt, God zij dank, niet in de mineur. Er is halver-
wege het gedicht een bevrijdende wending: ‘Hij ziet en kent mijn zonde 
en vergeeft ze zeventig maal zeven maal en meer. Hij wil niet, dat mijn 
ziele sterft maar leeft.’
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Deze bevrijdende tonen van ver-
geving klinken ook door in een ge-
dicht dat op naam staat van David: 
Psalm 32. Dit oude lied staat te 
boek als een boetpsalm. Dat bete-
kent dat iemand, David in dit geval, 
een boekje opendoet over zijn per-
soonlijke wandaden. Dat was voor 
hem toen en ook voor ons vandaag 
een grote stap. Het opbiechten van 
eigen falen en verdwalen is niet 
iets wat je als mens graag doet. 
Ook al weet je dat je een scheve 
schaats gereden hebt, je wilt toch 
niet graag dat Jan en alleman weet 
dat je fiks uitgeleden bent. Het ver-
zwijgen ervan gaat ons beter af 
dan het (openlijk) opbiechten. 

Nu is het verzwijgen van je zonden 
niet de weg die ons in de Bijbel ge-
wezen wordt. Adam en Eva worden 
door God tevoorschijn geroepen 
als zij zich vanwege schuld en 
schaamte in de struiken verstopt 
hebben: ‘Waar bent u?’ (Gen. 3:9). 
Deze indringende vraag dwingt hen 
om zich helemaal voor het aange-
zicht van de Eeuwige uit te spre-

ken. Dat uitspreken van dat wat 
je misdeed kan lang duren. Deze 
traagheid kan allerlei redenen heb-
ben. Je schaamt je voor dat wat je 
(niet) deed en beseft dat je toegaf 
aan donkere driften. Dit toegeven 
kan je diep teleurstellen want je 
had je zo voorgenomen om alles 
wat scheiding maakt tussen Hem 
en jou achter je te laten. Als dan 
(opnieuw) blijkt dat je niet tegen 
de macht van de zonde bent opge-
wassen kan dat je enorm moe en 
verdrietig maken (Romeinen 7:19).  

David kende deze vermoeidheid 
en het verdriet vanwege de zonde. 
In een zwak moment zwichtte hij 
voor vrouwelijk schoon. Hij dook 
tussen de lakens met buurvrouw 
Bathseba en ruimde daarna buur-
man Uria uit de weg (2 Samuël 11). 
Daarna probeerde hij zijn levens-
weg gewoon te vervolgen. Maar 
zo gemakkelijk kwam hij daarmee 
niet weg. God zette hem, door mid-
del van de profeet Nathan, genadig 
de voet dwars! Bij David vielen toen 
de schellen van de ogen en opeens 
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EREDIENSTEN
Zondag 12 juni 2022 
9:30 ds. A. Groeneveld
19:00 ds. C Hendriks, Ede
 Collecten
 1. Diaconie  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 19 juni 2022  
9:30 ds. A. Brinkman, Enschede
19:00 ds. J. Visser Ermelo, zangdienst
 Collecten
 1. Hospice Binnenveld  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 26 juni 2022
9:30 ds. A. Juffer, Wageningen
19:00 ds. N.W. van den Houten, Ede
 Collecten
 1. SeeYou, Oogzorg Rwanda
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 3 juli 2022 
9:30 ds. J. Steenkamp, overstapdienst
19:00 dhr. Ernst Boogert, Hervormd Jeugdwerk,
 Gezamenlijke jeugddienst
 Collecten
 1. Jeugd Maranathakerk
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 10 juli 2022 
9:30 ds. B.G. Versteeg, Elburg
19:00 ds. A.M. van den Heuvel,
 Gezamenlijke dienst in de Ger. Kerk
 Collecten
 1. Wycliffe Bijbelvertalers  
 2. Kerkrentmeesters

BEZORGING BLOEMENGROET
12/06 Hennie Kamp  Trudy Pipping 
19/06 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers
26/06 Stieneke Meppelder Mw. Mulder
03/07 Nellie Scherrenburg Mw. van de Top
10/07 Dineke van Veldhuizen Francis Wolfs
17/07 Ria Brinkman  Piet de Groot

zag hij het: ‘Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen 
weg, onder mijn jammerklachten, de hele dag. Want 
dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij, mijn le-
vensvocht veranderde in zomerse droogte’ (v.3-4). 

In de zonde kun je het, als God je lief is, uiteindelijk 
niet uithouden. Zonder Zijn nabijheid te moeten le-
ven maakt alles in je leven droog en dor. De vrede en 
vreugde is ver te zoeken als God Zijn aangezicht voor 
je verbergt (Psalm 27:9). Met al zijn ongerechtighe-
den zoekt David toch weer het aangezicht van zijn 
God. Hierdoor ontdekt hij (weer) Gods genade: ‘Ik ben 
mijn zonde moe, maar U mij niet.’ 

Jacqueline van der Waals wist hier, van binnenuit, over 
mee te praten. Ziende op Jezus Christus (Romeinen 
5:1), zeggen wij het haar in geloof na:  O, wonderbare 
goedheid van den Heer, Die naar zoo moedeloos een 
ziel nog vraagt, Die alle dingen, en ook mij verdraagt. 

• Cock Kroon

Ik ben mijn zonde moe

Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw,
ik ben mij zelve moede en ik ben
het zoeken moe naar God, die ik niet ken,
en die ik toch zo gaarne kennen zou.

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet,
mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
maar bovenal het zoeken naar mijn God! -
ik ben het zoeken moede - maar God niet.

Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft
ze zeventig maal zeven maal en meer.
Hij wil niet, dat mijn ziele sterft maar leeft.

O, wonderbare goedheid van de Heer,
die naar zo moedeloos een ziel nog vraagt,
die alle dingen, en ook mij verdraagt.

Jacqueline van der Waals
Nieuwe verzen (1909) 
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Zondag 19 juni 2022, Hospice Binnenveld 
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven 
‘gewoon’ door….

Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, 
voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kin-
deren korte óf langere tijd kunnen verblijven, waar-
door ouders en het gezin even rustig op adem kunnen 
komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele 
handen is. Deze zorg wordt gegeven in een kleinscha-
lige en huiselijke voorziening. 

Naast het bieden van deze zorg streeft Kinderhospice 
Binnenveld ernaar kennis op het gebied van palliatie-
ve zorg voor kinderen te ontwikkelen én uit te dragen. 

BIJ DE EREDIENSTEN
Jeugddienst 3 juli
Zondag 3 juli is het weer tijd voor een jeugddienst! Als 
aanvulling (en afsluiting) van het zeilkamp eten we 
vanaf 17:30 ook met elkaar voor de dienst. Ben je niet 
naar zeilkamp geweest, maar zit je wel in groep 8 t/m 
klas 4? Dan ben jij natuurlijk ook welkom! Tot dan!

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 12 juni 2022 - Diaconie
De diaconie van de Maranathakerk ondersteunt vele 
activiteiten in en om onze kerk. Wij vragen uw gift om 
ook het komende kerkelijk jaar onze bijdrage voort te 
kunnen zetten. 
Daarnaast houden wij een kleine reserve aan om di-
rect te kunnen bijdragen bij een noodoproep tot hulp 
elders in de wereld.
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Het kinderhospice heeft een landelijke dekking en een 
voortrekkersfunctie in Nederland.  

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de 
website www.kinderhospicebinnenveld.nl

Zondag 26 juni 2022 – SeeYou, Oogzorg 
voor kinderen in Rwanda
In Rwanda, met ruim 10 miljoen inwoners, leeft meer 
dan de helft van de bevolking in armoede en moet 
rondkomen van omgerekend minder dan 2 euro per 
dan. De armoedige situatie heeft als gevolg dat kinde-
ren onnodig blind worden.

Soms wordt kinderblindheid veroorzaakt door oog-
ziektes die kinderen krijgen door het drinken van 
verontreinigd drinkwater. Soms door oogziektes die 
goed behandeld hadden kunnen worden als er direct 
kwalitatieve zorg zou zijn geboden. Uit recent onder-
zoek komt naar voren dat in ruim 80% van de gevallen 
de blindheid voorkomen had kunnen worden.

De SeeYou Foundation zet zich er voorin dat er een 
einde komt aan voorkombare kinderblindheid in het 
Zuidwesten van Rwanda. Via dit project wil SeeYou 
bijdragen aan het grotere doel dat er geen voorkom-
bare kinderblindheid meer voorkomt in het Zuidwes-
ten van Rwanda. SeeYou wil dat kinderen niet langer 
hun zicht verliezen en als gevolg daarvan terecht ko-
men in een leven gekenmerkt door armoede en soci-
ale uitsluiting. SeeYou wil dat ze naar school kunnen 
blijven gaan zodat ze ook als ze ouder zijn een baan 
kunnen zoeken.

Zie voor meer info: https://www.seeyoufoundation.nl/
projecten/oogzorg-voor-kinderen-in-rwanda/

Zondag 3 juli 2022 – Jeugd Maranathakerk
Tijdens de jeugddienst collecteren we voor het jeugd-
werk in onze kerk. De Maranathakerk is gezegend 
met een grote schare aan kinderen die onze kerk be-

zoeken en deelnemen aan de activiteiten vanuit onze 
taakgroep Jeugd. 

Vele vrijwilligers zijn actief. Na de zomervakantie star-
ten we weer met nieuwe groepen. Aan activiteiten zijn 
vaak kosten verbonden. Wij vragen uw bijdrage om 
komend kerkelijk jaar weer een mooi programma te 
kunnen verzorgen voor onze jeugd.

Zondag 10 juli 2022 – Wycliffe 
Bijbelvertalers DR Congo
De missie van Wycliffe is om ieder mens op deze we-
reld toegang te geven tot de Bijbel in zijn eigen taal. 
Wycliffe geeft hiermee invulling aan de zendingsop-
dracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot discipelen 
van Jezus Christus te maken. Vanuit Nederland zijn 
Gerben en Gerda Budding namens Wycliffe uitgezon-
den om de kerken in Democratische Republiek Congo 
te helpen om deze missie gestalte te geven. Ondanks 
de uitdagende context waarin onrust en geweld aan 
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de orde van de dag zijn, breidt het werk zich steeds 
verder uit. Deze zondag collecteren we om dit mooie 
en belangrijke werk te ondersteunen.

Gerben en Gerda Budding zullen op 10 juli aanwezig 
zijn in de dienst. Tijdens het collectemoment zal Ger-
ben een korte toelichting geven op het mooie werk dat 
zijn in Congo verrichten.

Voor meer informatie: www.woordvoorhethart.nl
https://wycliffe.nl/veldmedewerker/gerda-en-ger-
ben-budding/

PASTORAAT

Omzien naar elkaar
Dhr. Wim Klomp verblijft al een aantal weken in De 
Riethorst (Willy Brandtlaan 20, 6716 RR, Ede). De men-
tale draagkracht is gelukkig gedurende deze tijd ver-
sterkt. De weg van verbetering vraagt wel geduld van 
Wim maar het verlangen om weer in Lunteren neer te 
strijken stimuleert hem om blijvend te werken aan zijn 
veerkracht. Een bemoedigende groet is zeker welkom, 
laten we daarin zijn vrouw Hennie ook niet vergeten 
(Park Den Eng 22, 6741 ZP, Lunteren).

Mevr. Diny Hendriksen – van Kessel (Hortensiastraat 
41, 6744 AA, Ederveen) kampte al geruime tijd met 
knieklachten. Net voor Hemelvaartsdag onderging zij 
een operatie en ontving ze een nieuwe knie. Diny zit 
nu midden in een periode van revalidatie; hierin is haar 
man Geert haar tot een helpende hand en voet.  

Dhr. Theo en mevr. Jannie Oevering (Dr. A. Kuyper-
straat 42, 6741 XL) lopen al geruime tijd tegen hun 
fysieke en mentale grenzen aan. De gezondheid van 
Theo is erg broos en dat vraagt veel zorg van Jannie 
en van de kring mantelzorgers om hen heen. In de af-
gelopen tijd moest Theo (weer) worden opgenomen 
in Ziekenhuis Gelderse Vallei, daarna is hij overge-
bracht naar Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord te 
Wageningen. Theo’s verblijf daar is in principe tijdelijk, 

dit in afwachting van een andere plek waar hij de juis-
te verzorging kan ontvangen.

Riet Leppers (Dorpsstraat 69A) heeft na vele onder-
zoeken te horen gekregen dat ze een tumor in haar 
buik heeft. Deze veroorzaakt veel pijn en zit op een 
vervelende plek.  In het ziekenhuis in Nijmegen gaan 
ze proberen een punctie te maken om te kijken of en 
welke behandeling mogelijk is. 

Rick Bos, (Hessenweg 109A) verblijft nog steeds in 
UMC waar hij wacht op verdere behandelingen. Zijn 
gezondheid is erg kwetsbaar dus hij moet daar in af-
zondering verblijven. Er wordt alles aan gedaan om de 
acute leukemie tegen te gaan.

45-jarig huwelijksjubileum
Vrijdag 13 mei j.l. was het 45 jaar geleden dat Arnoud 
en Evelyn Verelst in het huwelijksbootje traden. Hun 
huwelijk werd in de Oude Kerk in Lunteren ingezegend 
door ds. Stelwagen met de mooie zegentekst uit Mat-
theüs 28 : 20 : “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld”.

In verband met het werk van Arnoud , hij was bij de 
marine , gingen ze in Schagen wonen. Omdat hij van-
uit de standplaats Den Helder in Vlissingen zijn werk 
had en bovendien vaak maandenlang van huis was, 
wilde Evelyn toch graag weer in Lunteren gaan wonen 
en na 3 jaar gebeurde dat ook.

Toen Arnoud in 1989  stopte bij de marine kreeg hij 
werk in het kwaliteitsbeheer bij een aluminiubedrijf 
terwijl Evelyn bij verschillende bedrijven als adminis-
tratief medewerker werkzaam was.

De echte passie voor beiden ligt in hun hobby’s. Voor 
Arnoud de bijen, hoewel hij door een allergie zelf geen 
bijen meer kan houden en Evelyn de keramiek. Voor 
Evelyn zelfs zodanig dat haar hobby langzamerhand 
haar werk is geworden.

Ook op kerkelijk gebied waren/zijn beide actief, Evelyn 
bijv. als secretaris bij de jeugdraad en later bij de taak-
groep Vorming & Toerusting en Arnout als diaken en 
medewerker bij de jaarlijkse bazar.

Arnoud en Evelyn hebben 2 kinderen, Rutger en 
Hedwig en inmiddels ook een kleinkind terwijl er nog 
2 op komst zijn.

De laatste jaren waren niet altijd even makkelijk, o.a. 
door een ernstige ziekte van Arnoud en een open 
hartoperatie, terwijl Evelyn door enkele ongelukken, 
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onderweg en thuis, ook een tijdlang uitgeschakeld 
was. Gelukkig zijn beiden weer zodanig hersteld dat 
ze weer op veel fronten heel actief zijn.

Hun huwelijksjubileum hebben ze 13 mei in kleine 
kring gevierd en ze zijn dankbaar dat ze terug kunnen 
kijken op 45 gezegende huwelijksjaren.

Namens de Maranathakerk van harte gefelicteerd 
met dit jubileum en we wensen jullie Gods zegen toe 
voor nog vele mooie jaren met elkaar.

40 jaar huwelijksjubileum 
De heer en mevrouw Boorsma, wonende aan de Lage 
Valkseweg, vierden op  14 mei 2022 dat zij 40 jaar ge-
leden elkaar het jawoord hebben gegeven. Zij hebben 
dit feestelijk gevierd met hun gezin in Friesland. 

Op  14 mei 1982 werd er getrouwd  in de Maranatha-
kerk en de voorganger was ds. van de Vlist.

Na hun trouwen zijn ze in Lunteren gebleven en altijd 
betrokken geweest bij onze kerk. In de jaren daarna 
kreeg dit echtpaar 4 kinderen en 4 kleinkinderen. Ze 
zijn dankbaar voor de vele zegeningen die zij mochten 
ontvangen. Toen er 10 jaar geleden een mogelijkheid 
was om naar de Valk te verhuizen hebben zij die mo-
gelijkheid met beide handen aangegrepen, en ze heb-
ben nog geen dag spijt. Ze hopen hier samen oud te 
mogen worden.

De heer en mevrouw Boorsma ervaren dat God erbij 
is en was in de jaren die achter hen liggen. Wij bidden 
hen Gods zegen toe voor de toekomst.

65 jaar getrouwd!
Een heel bijzonder huwelijksjubileum mochten Ger en 
Riet van Alphen onlangs vieren. Op maandag 16 mei 
j.l. waren ze maar liefst 65 jaar getrouwd.

Beide afkomstig uit Hillegersberg waar ze van dicht-
bij het vreselijke bombardement van Rotterdam op 14 
mei 1940 meemaakten. Ook de dropping van Zweeds 
wittebrood maakte veel indruk.

Opmerkelijk is ook hoe ze elkaar leerden kennen. 
Riet was juf op de zondagsschool, waar ze prachtige 
verhalen vertelde en Ger begeleidde op de piano de 
liedjes op diezelfde zondagsschool en zoals hij zelf 
zegt: “ik ben gevallen voor haar verhaaltalent”. En nog 
steeds kan Riet met veel passie verhalen vertellen.

Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen in Hillegom. Ver-
volgens deden ze veel plaatsen in Nederland aan, 

zoals Enkhuizen, De Steeg, Ellecom en Pijnacker om 
uiteindelijk in 1991 in Lunteren te belanden.

Overigens hadden ze Lunteren al eerder in hun hart 
gesloten doordat ze er met de caravan al regelmatig 
kampeerden en ook al kerkdiensten bezochten.
Ger en Riet hebben 2 kinderen, de tweeling Hanna en 
Johan (“een geschenk van God”) en 3  kleinkinderen.
In de Maranathakerk zijn beiden ook heel actief ge-
weest, Ger als catecheet en ouderling en samen als 
medewerker aan de bazar en bezoeker van gespreks-
kringen. 
Op de vraag wat nu het geheim van 65 jaar gelukkig 
huwelijksleven is, is hun antwoord o.a. : “Laat de zon 
niet onder gaan over uw toorn”.

Onlangs nam hun leven echter wel een hele andere 
wending. Nadat Riet noodgedwongen, door toene-
mende zorg, moest verhuizen naar Nieuw Boschoord 
volgde Ger haar 2 maanden later om samen te kunnen 
zijn met zijn geliefde Riet.  Intern zullen ze daar ook 
nog verhuizen om wat meer ruimte te krijgen.

Maandag 16 mei vierden ze hun huwelijksjubileum 
in heel kleine kring op hun nieuwe woonplek. Ze zijn 
dankbaar voor de goede zorg die ze daar krijgen.

Nog steeds stellen ze hun vertrouwen op hun Hemel-
se Vader met hun trouwtekst uit Spreuken 18 :10 als 
stevige basis: “De naam des Heren is een sterke to-
ren”.

Namens de door jullie zo geliefde Maranathagemeen-
te van harte gefeliciteerd met dit unieke huwelijksjubi-
leum en we wensen jullie Gods onmisbare zegen toe.

45 jaar getrouwd!
Op 31 mei 1977 traden Ina en Wout van Heerdt-Soe-
tendaal in het huwelijk. Samen met hun kinderen en 
kleinkinderen hebben ze een fijne vakantie gehad om 
het 45-jarig huwelijksjubileum met elkaar te vieren. 

Wout en Ina hebben elkaar in Lunteren leren kennen. 
De ouders van Wout hadden een fietsenzaak waar Ina 
met haar brommer voor onderhoud naar toe ging. En 
zo is het balletje gaan rollen. Met veel plezier wonen 
ze nu aan Hugo de Vriespark 3. 

Ina en Wout mochten 5 kinderen ontvangen, 4 doch-
ters en een zoon. Ook zijn ze dankbaar voor aanhang. 
En natuurlijk de geboorte van 7 kleindochters. Helaas 
overleed 1 kleindochter al na 5 dagen. Een dieptepunt 
in hun leven. En toch overheerst de dankbaarheid aan 
God die hen zoveel schenkt. Juist ook in de periode 
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van ziekzijn ervaren ze dat God voor hen zorgt. Ina 
heeft een knieoperatie ondergaan waar ze zeer voor-
spoedig van herstelde. Wout heeft lymfeklierkanker 
waar hij chemokuren voor heeft ondergaan. Nu zit hij 
nog in een immuuntherapie-traject van 2 jaar om te 
proberen de terugkeer van kanker uit te stellen. 

Wout heeft als econoom in zijn werkzame leven bij 
Rabobank en Interpolis gewerkt. Intensieve banen 
waar hij veel energie en tijd in moest stoppen. Dit kon 
omdat Ina thuis liefdevol voor de kinderen en het huis-
houden zorgde. 
Ina en Wout volgen de kerkdiensten altijd online juist 
omdat ze in deze kwetsbare periode grote groepen 
vermijden. Ina neemt ook al jaren met veel plezier deel 
aan een bijbelstudiegroep. 
We willen jullie van harte feliciteren met dit huwelijks-
jubileum en wensen jullie Gods liefde en zegen toe in 
de toekomst.

In Memoriam Ton de Kruijff
Op 26 april jl. overleed Ton de Kruijff, man van Hennie 
Hol Mastenbroek, op de leeftijd van 74 jaar. Ton leed 
aan longkanker en aan copd. De copd is hem uiteinde-
lijk fataal geworden. 

Hennie en Ton waren 3,5 jaar samen nadat beiden al 
het gemis van een huwelijkspartner hebben meege-
maakt. Hennie is 38 jaar getrouwd geweest met Wout 
Mastenbroek. Hij overleed in januari 2009.  En Ton 
heeft zijn 1e vrouw Rini moeten verliezen. 

Wat kijkt Hennie goed  terug op deze 3,5 jaar. Na 1,5 
jaar besloten ze dus ook hun relatie te bezegelen met 
een huwelijk. Ook de kinderen uit beide huwelijken zijn 
hier blij mee en Ton wordt gezien als een bonus opa. 
Bijzonder dat zij in april nog samen een weekend weg 
zijn geweest en zo van alles genoten hebben. Even 
een terrasje of met de auto een stukje rijden in het 
Mergelland. Ton wist zich  omringd door liefde en 
heeft heel bewust afscheid kunnen nemen van Hen-
nie en degenen die hem lief zijn. Zijn eeuwige reis is 
begonnen. 
 
Tijdens de crematie heeft Hennie woorden kunnen 
geven aan haar gevoelens via een gedicht ‘Bron van 
liefde’. Een stukje hieruit ..  “God geeft ons Zelf zijn 
beeld van ware liefde . de open hand alleen als grond 
van ons bestaan. “ 
We condoleren Hennie met dit verlies en wensen haar 
van harte Gods zegen toe. 

Haar adres is: Prof. Schermerhornpark 32, 6716 EC 
te Ede. 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
april en mei 2022.
24-04   €  588,89
01-05    €  479,49
08-05    €  357,69
15-05    €  287,73

Giften
In de afgelopen periode hebben wij de volgende gif-
ten mogen ontvangen. Via de heer Kroon hebben wij 
€ 50 ontvangen voor de kerk, € 50 voor het pastoraat 
en een gift van € 100 voor de jeugd en € 50 voor de 
seniorenmiddag. Ook hebben wij een gift ontvangen 
via mevr. V.d. Vlies van € 20, via dhr Hazeleger € 50. 

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 
24 april 2022 is € 172,01. De tussenstand komt hier-
mee op € 2.278,18. De volgende derde collecte wordt 
gehouden op 26 juni 2022. 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk 
bedankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Henk van Voorst, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Collecte overzicht april 2022 
3/4 Moldavie € 635,04
10/4 Paaschallenge € 633,80
15/4 Operatie Mobilisatie  € 425,15
17-18/4 Oekraine Paasdagen € 2387,40
24/4 Diaconie  €1346,60

Opbrengst voor Passion € 973,71

De totale opbrengst van de diverse akties voor Oek-
raine heeft het geweldige bedrag van € 7519,50 opge-
bracht. Waarvoor hartelijk dank.

Dit is tevens het laatste overzicht van mij als penning-
meester, mijn broer Jan zal deze werkzaamheden 
voortzetten. Ik hoop nog heel lang deel te mogen zijn 
van onze veelkleurige Maranatha Gemeente.

Hartelijke groet,

• Henk van Hierden, Penningmeester diaconie
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‘Meet & Eat’ voor Oekraïense vluchtelingen 
in de Maranathakerk
Bij diverse gezinnen en in een tweetal pastorieën in 
Lunteren verblijven momenteel zo’n 45 Oekraïense 
vluchtelingen. Donderdagavond 19 mei jl. vond er een 
‘Meet & Eat’ plaats in onze kerk voor deze vluchtelin-
gen. Iedere donderdagavond zijn deze mensen wel-
kom in een van de Lunterse kerken. 

Het doel van deze bijeenkomsten zijn tweeledig. 
Zo kunnen de vluchtelingen die op verschillen-
de plaatsen verblijven elkaar ontmoeten en kun-
nen we de gastgezinnen voor een avond ontlasten. 

Onze gemeenteleden Heidi, Heleen en Alice hadden 
heerlijk gekookt. Er waren dit keer 10 volwassen en 
10 kinderen/jongeren. Twee Heidi’s, Jacques en Lin-
da waren aanwezig als gastvrouw/heer. De mensen 
hebben heerlijke gegeten. Ook de toetjes werden zeer 
gewaardeerd. Koster Jan zorgde voor koffie en thee. 
De kinderen hebben nog heerlijk gespeeld met het 
speelgoed van de jeugd. 
 
Op donderdagavond 23 juni a.s. komen de vluchtelin-
gen weer naar de Maranathakerk. Als u ook wilt hel-
pen verzoeken wij u zich aan te melden via pieter.van.
leusden@maranathakerk.net.
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VORMING EN TOERUSTING
Terugblik seniorenmiddag
Donderdagmiddag 12 mei jl. werd de tweede senio-
renmiddag van het seizoen gehouden. Hoewel de zon 
buiten stralend scheen koos een mooi aantal senio-
ren ervoor om de lezing over medische verrassingen 
in de Bijbel bij te wonen. 
 
Drs. Alie Hoek – van Kooten (Veenendaal) nam ons, 
enthousiast en kundig, mee in haar verhaal. We ston-
den stil bij de eerste operatie en narcose. In Genesis 
2 lezen we dat de Here God Adam in een diepe slaap 
brengt en daarna een rib uit zijn lichaam wegneemt. 
Ook vertelde Alie Hoek ons over de reus Goliath. 
Waarschijnlijk leed hij aan een goedaardige aandoe-
ning van de hypofyse (hersenaanhangsel), waarbij er 
teveel groeihormoon wordt gemaakt. Als dit op jonge 
leeftijd gebeurt, heeft dit reuzegroei tot gevolg. 

Ook de wetten uit het Bijbelboek Leviticus werden tij-
dens de seniorenmiddag voor het voetlicht gehaald; 
uit de vele voorschriften met betrekking tot de ge-
zondheid van Israël bleek de grote zorg van de Schep-
per voor Zijn volk. 

 
Medische verrassingen kom je niet alleen in het Oude 
Testament tegen, ook in het Nieuwe Testament kom 
je de nodige verrassingen tegen. Tijdens de omwan-
deling van Jezus op aarde worden niet alleen vele 
mensen genezen, ook wordt verteld waaraan zij le-
den. Zo zien wij dat in Markus 19:18 een epilepsiepa-
tiënt met al zijn symptomen wordt beschreven. Zeker 
vroeger toen men nog niet over medicijnen beschikte 
om de aanvallen te onderdrukken, moet het heel wat 
geweest zijn voor een familie om een epilepsiepatiënt 
om te gaan.

Na ons samenzijn in de zijzaal van de Maranathakerk 
nam het merendeel van de aanwezigen deel aan een 
broodmaaltijd. De heerlijke soep, het verse brood en 
het geschonken fruit door De Boomgaard uit Lunte-
ren deed de inwendige mens goed, maar zeker ook 
de ontmoeting aan tafel met anderen werd als verbin-
dend en bemoedigend ervaren. 
 
Rondom de maand september hopen we weer een se-
niorenmiddag te organiseren. Via de bekende kanalen 
zal hierover gecommuniceerd worden. 
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Uitstel Vrouwendag
Helaas hebben we moeten besluiten de Vrouwendag 
op zaterdag 25 juni niet door te laten gaan, maar te 
verplaatsen naar zaterdag 15 oktober a.s. 

Het aantal aanmeldingen bleek zeer teleurstellend en 
daarnaast heeft het lage aantal inschrijvingen nega-
tieve gevolgen voor de bekostiging van deze dag. 
Van veel vrouwen die de afgelopen jaren op de Vrou-
wendag aanwezig waren, hebben we gehoord dat ze 
in deze periode geen kans zien om in juni dit jaar te 
komen en dit heel erg jammer vinden. Mirjam van de 
Vegt gaat ons meenemen in het thema ‘Kom tevoor-
schijn’ en ons bemoedigen in het kwetsbaar zijn. We 
willen deze boodschap graag met zoveel mogelijk 
vrouwen te delen. Er is een breed aanbod aan work-
shops. 

We hopen ook jou op deze dag te ontmoeten! Aanmel-
den kan via de website van de kerk.

Uitnodiging om belijdeniscatechese te 
volgen
Geloofsbelijdenis afleggen in de christelijke gemeen-
te is een persoonlijk en belangrijk moment op de weg 
van het geloof. Tijdens het volgen van belijdeniscate-
chese sta je stil bij wie je bent (ik ben gedoopt), aan 
wie je behoort (Jezus Christus) en wie om je heen 
staat en jou ondersteunt (de gemeente als een ge-
loofsgezin). 

Het volgen van deze catechese en het in het openbaar 
uitspreken van je ja-woord aan God helpt je om je ge-
loof vorm te geven, te versterken en te vieren.

Wat is geloofsbelijdenis niet?
• Dit is geen tweede lidmaatschap, de doop is de eni-

ge opname in de familie van het geloof.
• Dit is niet de voltooiing van de catechese, want wij 

geloven in levenslang leren.
• Het is niet het verwerven van bepaalde rechten in de 

kerk.
Wat is de waarde van geloofsbelijdenis?
• Oriëntatie - Waar kom je vandaan en waar ga je 

heen?
• Identificatie - Met wie reis je?
• Bevestiging - Wie je bent en welke beloften je kunt 

nakomen.
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Vandaar de uitnodiging, aan jongeren en ouderen om 
in de Maranathakerk het geloof te belijden. Hiervoor 
willen we graag in onze gemeente ruimte creëren. 

We beginnen waarschijnlijk begin oktober en willen 
dan twee keer per maand bij elkaar komen om samen 
over ons geloof te praten. Als uitgangspunt nemen we 
hiervoor de Bijbel en daarnaast ook materiaal dat ons 
helpt om het geloofsgesprek te voeren. Op die manier 
hopen we dan toe te groeien naar het moment van de 
belijdenisdienst. 

Ik zie er naar uit om deze reis met jou en u te maken. 
Laat het mij gerust per e-mail (predikant@maranatha-
kerk.net) of telefonisch (0639861537 ) weten als je 
interesse hebt. 

• Jacques Steenkamp

Over de Bijbelkringen in de Maranathakerk
Elk seizoen worden er in de Maranthakerk allerlei acti-
viteiten aangeboden. Sommigen van deze activiteiten 
hebben door de jaren heen een vaste plek gekregen, 
denk bijvoorbeeld aan de catechisatie. Daarnaast zijn 
er ook diverse Bijbelkringen die elke seizoen weer bij 
elkaar komen. De deelnemers delen, in een sfeer van 
vertrouwen, lief en leed met elkaar en lezen samen 
uit de Bijbel. Over dit Bijbelgedeelte gaat men dan in 
gesprek. Dit kan n.a.v. vragen die aan de tekst(en) ge-
steld worden, ook zoekt men altijd weer naar de con-
crete toepassing voor het leven hier en nu. 

De vanzelfsprekendheid die er in het ‘normale’ leven 
is om je gedurende het leven te blijven verdiepen in al-
lerlei zaken is er (toch en helaas) niet als het gaat om 
het ‘geestelijke’ leven. De drempel om aan te schuiven 
bij een kring wordt door menigeen als hoog ervaren. 
De een denkt dat je eerst over veel (Bijbel)kennis moet 
beschikken voordat je deelneemt, een ander denkt 
dat je welbespraakt moet zijn om aan het gesprek te 
kunnen deelnemen. Beide voorwaarden verwijzen we 
graag publiekelijk naar de prullenbak. Iedereen mag 
meedoen! 

Als je het Bijbelboek Handelingen doorleest, dan ont-
dek je dat samenkomen (niet alleen op zondag maar 
zeker ook door de weeks) geen luxe is maar nood-
zaak! De Heilige Geest werkt met name daar waar 
de Schriften opengaan (Lukas 24:44-53). Om als ge-
meente van Christus te groeien in geloof, hoop en lief-
de hebben we de kringen (en kringdeelnemers) hard 
nodig. Daarom nodigen wij u uit om in de komende 
zomertijd eens heel bewust na te denken over deel-
name in het nieuwe seizoen aan een van de kringen in 
de Maranathakerk. Rond de maand september hopen 
we via de nieuwsbrief en het kerkblad een overzicht 
te publiceren van de bestaande (en eventueel nieuwe) 
kringen. Voor vragen of opmerkingen over het boven-
staande kunt u ons o.a. een mailtje sturen: vormingen-
toerusting@maranathakerk.net of neemt u contact op 
met Cock Kroon (06 112 80 241).
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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.

“Je kunt Jezus niet volgen als je stilstaat”. 
Met dit “visje” sloten we de cursus , Leren dienen in de 
gaven van de Geest, af.
Afgelopen seizoen heb ik, samen met een groep ge-
meenteleden, deze cursus mogen volgen. Een cursus 
die georganiseerd werd door de commissie Vorming 
en toerusting en een vervolg was op een eerder gege-
ven cursus.

Samen met ruim 15 gemeenteleden stapten we vol 
verwachting deze cursus in. Dat we vol verwachting 
waren, bleek uit de 1e avond. Ieder kon vertellen waar-
om je deze cursus ging volgen en wat je verlangen 
was. Spannend en verwachtingsvol. Ik herinner me 
dat ieder iets kon vertellen over verlangen naar groei 
in geloof, groei in het volgen van Jezus, groeien in de 
gaven van de Geest.
Een cursusboek voor de komende 10 avonden werd 
ons aangereikt. De cursus bestond uit de cursusavon-
den en opdrachten voor thuis.

Elke cursusavond bestond uit onderwijs en verwerking 
in kleine groepen. Voor de huiswerkopdrachten wer-
den we in groepjes verdeeld. We werden gestimuleerd 
om in de tijd tussen de cursusavonden de opdrach-
ten uit te werken en die in de kleine groep te delen. 

We leerden over het werk van de Heilige Geest, over 
genadegaven, we deden een gaventest. We leerden 
over Jezus die ons Grote Voorbeeld is. Over geroepen 
zijn en welke roeping ieder van ons heeft. We leerden 
over het dienen vanuit je roeping, over strijd die dat 
teweeg brengt en hoe dat overwonnen wordt. We leer-
den te wachten op God maar ook om stappen te zet-
ten in geloof.
En elke avond, als we dan weer bij elkaar kwamen 
werden we aangespoord om volgeling van Jezus te 
zijn. We werden bemoedigd, bevestigd en herkenden 
ook veel bij elkaar. 
 
We ontdekten dat we elkaar ook nodig hebben om door 
te gaan op deze weg, om vol te houden. Om elkaar te 
bevragen, om er weer bijgehaald te worden als je even 
verslapte. Het mocht en kon er allemaal zijn. We boden 
elkaar vertrouwen, veiligheid, ruimte om te groeien. Een 
klimaat hoe een gemeente van Christus hoort te zijn. 

Afgelopen week mochten we de cursus afsluiten en wer-
den er verhalen van groei gedeeld. En voor mij kwam de 
afsluiting van deze cursus samen in het vieren van het 
Heilig Avondmaal in de gemeente op de zondag daarna.  

Ik werd geraakt door de uitnodiging om deel te nemen 
aan deze viering. Ik zag al die mensen, inclusief me-

zelf, opstaan en in beweging komen om het brood en 
de wijn tot ons nemen. Als teken van een nieuw begin. 
Bij deze viering waren we allemaal gelijk, jong en oud, 
zwak en sterk, gezond en ziek, vermoeid en belast, rijk 
en arm. We hadden niets te brengen, we mochten al-
lereerst ontvangen en daarna gaan delen en dienen. 
Het raakte me die lange rij mensen. Geroepen men-
sen. Geroepen om te dienen, geroepen om te volgen.

Laten we elkaar blijven helpen om op te blijven staan, 
in beweging te blijven of elkaar weer in beweging te 
brengen. En laten we hen, die deze roeping nog niet 
hebben gehoord, laten weten dat ze er ook bij mogen 
horen. Het vuur van de Geest werkt aanstekelijk.

• Geschreven door een cursist
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MAAK KENNIS MET…
Tiny de Koning (1949)
Bijna 45 jaar getrouwd met Kil, 3 kinderen met part-
ners en 6 kleinkinderen. 

Tiny, negenennegentig gemeenteleden gingen je 
voor; dit is de honderdste aflevering en die ‘eer’ valt 
jou te beurt, hoe vind je dat? 
Tjonge jonge…ja, nou dat is wat. Vroeger kende ik ie-
dereen en ben bij velen wel een keer thuis geweest, 
maar de jongere generatie ken ik minder. Ik lees deze 
rubriek altijd en kijk in de kerk rond of ik iemand van 
de foto herken, vaak zie ik dan dat het er één van die 
of die is, dat is mooi, die generaties in de gemeente.

Toen de Akkerwinde werd gebouwd, zat ik in de bouw-
commissie en bleef drie dagen werken tot mijn eerste 
zwangerschap. Na de geboorte van onze jongste – 
zo’n tien jaar later – begon ik als Kerstpostsorteerder 
bij de PTT en daarna ging ik de advertentie acquisitie 
doen voor christelijke bladen. 

Toen die werkgever verhuisde ging ik bij de Rabobank 
aan de slag. In de loop van de jaren kwamen daar 
steeds meer veranderingen, bijbehorende studies en 
fusies. Men zei; “je moet aan je carrière denken”. Ik 
had een hersenbloeding gehad en zei; “Kom op, ik ben 
bijna 60, ik volg alleen nog maar wat verplicht is en 
verder werk ik voor mijn lol”. Tot een paar maanden na 
mijn 65e zat ik aan de receptie van de Rabobank en heb 

Pastoraat is: het Woord en de 
daad in praktijk brengen.



Wanneer kwam je voor het eerst in de MK en wat voor 
werk deed je? 
Ik ben geboren in Ede en ‘echt gereformeerd’ opge-
groeid. Toen ik op kamers in Lunteren woonde en bij 
de Dannenborgh voor de stichting Philadelphia werk-
te, gingen wij met de bewoners naar o.a. de Maranat-
hakerk. Kil was al vanaf de oprichting bij de MK, toen 
ik hem leerde kennen was de kerk-keuze snel gemaakt 
en later trouwden we bij Ds. Brouwer. Bij Philadelphia 
heb ik allerlei functies gehad. Mobieltjes bestonden 
nog niet maar je moest altijd bereikbaar zijn; als ik 
bijv. in de tuin werkte, lag de telefoon aan een lang 
snoer in het open raampje. 
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Toen ik vijf was, ging ik voor het eerst naar school, 
gewoon bij mijn broer achterop de fiets, niks ‘eerst 
wennen’. Ook niks aan overgehouden, het was toen 
gewoon zo. Zomervakanties leken eindeloos en be-
stonden uit logeerpartijtjes, bosbessen plukken, fami-
liedagen en met mijn moeder fietsen naar Appeltern, 
waar we logeerden bij haar zus. Bijna niemand had 
een auto of televisie, wij ook niet.

Is God altijd aanwezig geweest in jou leven? 
In de Gereformeerde kerk van mijn jeugd herinner ik 
me niet dat genade en verzoening belangrijke thema’s 
van de preken waren. Er was ‘avondmaalsmijding’ 
en de catechismus moesten we uit het hoofd leren, 
toch ervaarde ik de kerk niet als beklemmend en ging 
graag naar club. 

Op mijn zeventiende verongelukte mijn dertienjarige 
broertje. Hij lag thuis opgebaard, waar ook de dienst 
was. Wat mij ontzettend bijgebleven is, is wat de Do-
minee tegen mijn vader zei toen hij diens worsteling 
zag over de vraag of zijn zoon wel behouden was; “Hij 
was veel te jong om zich bewust van God af te ke-
ren”… Aan die woorden heb ik veel gehad en al waren 
er ups en downs in mijn geloof, ik heb er nooit aan 
gedacht God los te laten.
 
Later, toen Dominee Ozinga met zijn vrouw (met een 
mand aardbeien en beschuiten aan de arm) op de 
Dannenborgh huiscatechese aan de bewoners gaven, 
zag ik wat pastoraat is; het woord en de daad in de 
praktijk. Ik heb zoveel aan die man gehad, hij droeg 
echt Christus’ liefde uit, voor iedereen. 

Het werk met cliënten met beperkingen bracht ook 
het zoeken naar eenvoudige woorden uit de Bij-
bel met zich mee. Op die manier met hen te lezen, 
te bidden en te zingen hielp mij zelf ook erg. La-
ter heb ik belijdenis gedaan bij Ozinga. Ondanks de 
grootte van de groep was het altijd heel persoonlijk.  
 
Naar de kerkdiensten gaan doe ik graag, zeker nu dat 
een tijdje niet kan (door een heupoperatie) kijk ik er 
naar uit om binnenkort weer te kunnen en elkaar in 
de kerk te ontmoeten. Gelukkig kan ik tot die tijd de 
uitzendingen live volgen.

Je was en bent dienstbaar voor de MK, heb je veel 
zien veranderen? 
Ja zeker! Voordat de eerste vrouwelijke kerken-
raadsleden bevestigd werden, was een vergader-
punt welke kleding zij zouden moeten dragen; het 
werd een grijs mantelpakje. Dat kun je je nu toch 
niet meer indenken! 

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

Karl Jaspers (1883 – 1969)

 ‘Het is zo makkelijk op basis van emoties 
stellige oordelen te vellen; het is moeilijk 

je iets rustig voor de geest te halen. Het is 
makkelijk met onverzettelijke standpunten 

de communicatie af te breken; het is moeilijk 
onophoudelijk voorbij beweringen door te 

dringen tot de grond van de waarheid. Het is 
makkelijk een mening te huldigen en daaraan 
vast te houden, om jezelf van verder naden-

ken te ontslaan; het is moeilijk stap voor stap 
vooruit te komen en nooit iemand ervan te 

weerhouden verder te vragen’

(Uit: De schuldvraag).

daar een heel leuke tijd gehad; het was het persoonlij-
ke contact met de klant. Geregeld denk ik als ik men-
sen tegenkom; “ken ik je van het werk of van de kerk?” 

Vertel eens iets over je kindertijd? 
Als enige meisje groeide ik op tussen zes broers, we 
woonden op een boerderij. Toen ik vier was, werden 
mijn amandelen geknipt en thuisgekomen uit het zie-
kenhuis kreeg ik een mooie pop! Mijn broertje en ik 
speelden meteen kappertje en knipten de pop hele-
maal kaal, mijn moeder was zó boos…

Ook scheurden we met de jongste in de kinderwagen 
over de sintelweg voor het huis. In de bocht vloog de 
kleine er uit en was pikzwart! 
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Toen ikzelf gevraagd werd om ouderling wilde worden 
heb ik daar erg mee geworsteld, tot ik mij bedacht ; 
‘wat voor reden heb ik om nee te zeggen’. Er werd 
een doosje met adressen gebracht en ik kon aan de 
slag, niks begeleiding, buddy of zo. Toen de domi-
nee opmerkte dat ik wel drie bezoekjes op een avond 
kon doen, antwoordde ik dat de meeste gesprekken 
pas aan het eind - bij de deur- beginnen en ik het op 
mijn manier ging doen, anders zou ik doordraaien. 

Tot dan toe was men gewend dat er een ouderling 
met een bezoekbroeder kwam, maar ik merkte dat 
deuren voor mij als vrouw opengingen en men open-
hartig was. Ik was de eerste ouderling die met zwan-
gerschapsverlof ging! In de loop van de 23 jaren die ik 
gediend heb, is er veel gebeurd en ik geniet zeer van 
de groei en de opbouw van onze gemeente. 
 
De kerk is Bijbelgetrouw gebleven, maar gericht op 
deze tijd. Het is veel persoonlijker en er is ècht voor 
iedereen iets, een positieve ontwikkeling! Sommige 
dingen gaan wat snel, maar dat hoeft niet verkeerd te 
zijn. De één heeft meer tijd nodig om te wennen dan 
de ander. De kerk moet veilig zijn voor iedereen.

Je mag zondag een lied opgeven, wat wordt het? 
In het midden van de nacht, Heer, fluister ik Uw naam 
heel zacht van Kithara.

• Janneke van de Kaa

MEDEDELINGEN
Digitale nieuwsbrief
Elke zaterdag verschijnt er een digitale nieuwsbrief, 
hierin kunt u onder andere lezen wie er de komende 
zondag voorgaat, informatie over de collectedoelen, 
nieuws over activiteiten in de komende periode, ge-
boorte en overlijdensberichten, nieuwsberichten van-
uit de diverse taakgroepen en colleges en wat we ver-
der graag onder de aandacht brengen.

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet in uw mailbox, 
en zou u deze wel willen ontvangen, dan kunt u zich 
aanmelden via de website www.maranathakerk.net/
home/  door helemaal onderaan de pagina uw naam 
en emailadres in te vullen en op inschrijven te klikken.

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 66 nr. 7 
van woensdag 13 juli kunt u tot en met woensdag 6 
juli 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 13 juli bij de 
fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 
uur. 
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OPEN KERK
VRIJDAG VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

 ...een goed gesprek..

...een luisterend oor..

...samen bidden..

...persoonlijke ontmoeting..

...moment van bezinning...

16



BIJBELLEESROOSTER
Juni

do 9 Psalm 105:23-45
vr 10 Lucas 8:1-8
za 11 Lucas 8:9-21
zo 12 Psalm 135
ma 13 Lucas 8:22-39
di 14 Lucas 8:40-56
wo 15 Lucas 9:1-9
do 16 Lucas 9:10-17
vr 17 Lucas 9:18-27
za 18 Lucas 9:28-36
zo 19 Lucas 9:37-45
ma 20 Lucas 9:46-50
di 21 2 Korintiërs 8:1-9
wo 22 2 Korintiërs 8:10-15 
do 23 2 Korintiërs 8:16-24
vr 24 2 Korintiërs 9:1-15
za 25 2 Korintiërs 10:1-11
zo 26 2 Korintiërs 10:12-18
ma 27 2 Korintiërs 11:1-15 
di 28 2 Korintiërs 11:16-29
wo 29 2 Korintiërs 11:30-12:10
do 30 2 Korintiërs 12:11-21

Juli
vr 1 2 Korintiërs 13:1-13
za 2 Lucas 9:51-62
zo 3 Lucas 10:1-16
ma 4 Lucas 10:17-24
di 5 Lucas 10:25-37
wo 6 Lucas 10:38-42
do 7 Psalm 140
vr 8 1 Koningen 1:1-21
za 9 1 Koningen 1:22-40
zo 10 1 Koningen 1:41-53
ma 11 1 Koningen 2:1-12
di 12 1 Koningen 2:13-25
wo 13 1 Koningen 2:26-35
do 14 1 Koningen 2:36-46
vr 15 1 Koningen 3:1-15
za 16 1 Koningen 3:16-28

PINKSTEREN
Als Jezus in je woont
Met Zijn Woord en Geest
Dan wordt Hij je do en don’t
en leef je onbevreesd

Hij zal met je meegaan
Je hele leven door
Met Zijn Geest je bijstaan
Hij leefde ons de liefde voor

Zijn Geest is uitgestort
In vuur ren ook in wind
Als je leven liefde wordt
Weet dat je Hem dan vindt

Zijn Geest leidt dan je leven
Dat heeft Jezus ons beloofd
Hij wil de waarheid geven
Die staat aan het hoofd

Gods Geest woont ook in mij
en bij alles wat ik doe
leidt Hij mij-ik ben vrij-
Naar Zijn volle waarheid toe

Jij mag ook Zijn boodschap delen
Van Zijn liefde en Zijn trouw
Zo wil Hij anderen helen
Omdat Jezus woont in jou.

Annets Alfabet 2019
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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


