
MEDITATIE
Met open vensters

Daniël 6 vers 11:
“Toen Daniël hoorde van het besluit dat op 

schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn 
boven vertrek had hij in de richting van Jeruzalem open 

vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem, 
precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.”

Wij zien in deze tijd machthebbers komen en gaan, zowel op het we-
reldtoneel als dichterbij. Mensen lijken voortdurend op zoek te zijn naar 
macht en status. Is er echter iets nieuws onder de zon? In de tijd van 
Daniël was het een komen en gaan van koningen. Het volk Israël was 
gedeporteerd naar het Babylonische rijk. Nebukadnessar kwam, Nebu-
kadnessar ging. Belsassar kwam, Belsassar ging. 
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JAARGANG 66

Toen kwam koning Darius. Hij stel-
de 120 stadhouders aan om zijn 
rijk te besturen. Zij moesten ver-
antwoording afleggen aan drie mi-
nisters, van wie Daniël er één was. 
Daniël was een Jood en leefde vol-
gens de leefregels uit de Thora. 

Hij kende ongetwijfeld de tekst uit 
Psalm 146 vers 3: “Vertrouw niet 
op mensen met macht, op een 
sterveling bij wie geen redding 
is. Stokt zijn adem, hij keert te-
rug tot de aarde, op die dag gaat 
hij met zijn plannen ten onder.  
Gelukkig wie de God van Jakob tot 
hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op 
de Heer zijn God, die hemel en aar-
de heeft gemaakt, de zee en alles 
wat daar leeft.”

Daniël die met de Psalmen is op-
gegroeid, knielt voor geen mensen-
kind. Hij zoekt zijn toevlucht bij een 
andere Koning. 

Koning Darius is erg op Daniël 
gesteld en overweegt hem onder-
koning te maken. De stadhouders 
worden jaloers en zoeken een 
manier om de positie van Daniël 

te ondermijnen. Ze verzinnen een 
list en vragen koning Darius of hij 
het met hen eens is dat er een wet 
moet komen die eenieder in het rijk 
verbiedt te bidden tot een andere 
God dan de koning. Koning Darius 
stemt in en tekent de wet, die daar-
mee als wet van Meden en Perzen 
niet meer gewijzigd kan worden. 

Daniël hoorde van het koninklijk 
besluit. Hij is zich bewust van de 
risico’s die hij neemt. Toch gaat 
hij naar zijn eigen huis, een plaats 
waar hij tot rust kan komen. Ver-
volgens zondert hij zich af in zijn 
bovenkamer, misschien is hij daar 
ook gevoelsmatig wel dichter bij 
God. Vervolgens knielt hij neer, niet 
in een hoekje achter een kast. Nee, 
voor het open venster met de ogen 
gericht op Jeruzalem. 

Daarmee is hij volledig in het vizier 
van de stadhouders van koning Da-
rius. Dit alles herhaalt hij driemaal 
per dag, zoals hij gewoon was te 
doen. Daniël blijft trouw aan God, 
alleen de Heer is Koning. Dat is zo 
en dat blijft zo. Al gooien ze hem 
voor de leeuwen.
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EREDIENSTEN
Zondag 17 juli 
9:30  ds. J. Steenkamp, doopdienst
19:00 ds. L.J. van Lingen,
 Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk
 Collecten
 1. Libanon
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 24 juli 
9:30 ds. A. Rijken-Hoevens
19:00 ds. Th. P. de Jong Ede
 Gezamenlijke dienst in de Ger. Kerk 
 Collecten
 1. Operatie Mobilisatie
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 31 juli 
9:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds. A.M. Verbaan- van de Heuvel
 Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk
 Collecten
 1. Red een Kind
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 7 augustus 
9:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds. D. R. Juyn, Delden
 Gezamenlijke.dienst in de Ger. Kerk
 Collecten
 1. Jong Protestant
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 14 augustus 
9:30 de heer R. Fluit
19:00 ds. J. Steenkamp
 Gezamenlijke dienst in de Maranathakerk
 Collecten
 1. Diaconie
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 21 augustus
9:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds. B.L. Bos, Oudekerk a/d Amstel
 Gezamenlijke dienst in de Ger. Kerk
 Collecten
 1. De Regenboog Groep
 2. Kerkrentmeesters

BEZORGING BLOEMENGROET
Juli
17-07 Ria Brinkman Piet de Groot
24-07 Teuni v/d Hoef Hennie Kamp
31-07 Trudy Pipping Gerrie Vreugdenhil

Augustus  
07-08  Mw. Lijbers Stieneke Meppelder
14-08  Mw. Mulder Nellie Scherrenburg-Floor
21-08  Mw. va/d Top Dineke van Veldhuizen
28-08 Francis Wolfs Ria Brinkman

September  
04-09 Piet de Groot Teuni van de Hoef
11-09 Hennie Kamp Trudy Pipping

Hij kent de gevolgen, maar blijft vertrouwen. Het ver-
trouwen van Daniël wordt niet beschaamt. U kent 
ongetwijfeld de afloop van dit verhaal (zo niet, bent 
u van harte uitgenodigd om hoofdstuk 11 helemaal 
te lezen). 

Ik wens u allen toe dat wij in de komende (vakantie)
tijd minder achter menselijke leiders aan lopen, maar 
net als Daniël onze ogen richten op God. Door ons te-
rug te trekken op een plaats waar je tot rust komt, de 
vensters van je ziel open te zetten richting Hem en 
nederig te knielen en dat als gewoonte op te nemen in 
ons alledaagse leven. 

• Giel Stomphorst
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EREDIENSTEN (VERVOLG)
Zondag 28 augustus
9:30 ds. J. van Slooten, Zuidlaren
19:00 ds. T. Schutte, zangdienst
 Collecten
 1. Edukans
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 4 september 
9:30 ds. A. Juffer, Wageningen
 Voorbereiding viering Heilig Avondmaal
19;00 ds. S. Pauw, Wezep
 Collecten
 1. Diaconaal Platform Ede
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 11 september 
9:30 ds. J. Steenkamp
 Viering Heilig Avondmaal
19:00 ds. J. Steenkamp
 Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecten
 1. Meet Inn
 2. Kerkrentmeesters

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 17 juli 2022 - Libanon
Als Maranathakerk Lunteren hebben we sinds 2015 
een vriendschappelijke band met de Armeens-protes-
tantse kerk van Anjar in Libanon. De Maranathakerk 
vindt het belangrijk een vriendschappelijke band te 
onderhouden met een gemeente elders in de wereld 
die onder moeilijke omstandigheden moet functio-
neren. Het afgelopen jaar zijn de omstandigheden in 
Libanon verder verslechterd, mede door de sterke de-
valuatie van de Libanese munteenheid.

Onze gemeente geeft gestalte aan onze vriend-
schapsband in de vorm van bewustwording, betrok-
kenheid, gebed, financiële steun en uitwisselingsbe-
zoeken. Door het opbouwen van een gelijkwaardige 
en wederkerige band met één specifieke gemeente 
in geheel andere levensomstandigheden creëren we 
binnen onze gemeente een grotere betrokkenheid op 
Gods wereldwijde werk. 

Zo vlak voor aanvang van het nieuwe schooljaar is 
uw gift heel belangrijk. Van uw bijdrage kunnen we 
studenten ondersteunen wiens ouders de kosten niet 
kunnen opbrengen.

Zondag 24 juli 2022 - Operatie Mobilisatie 
Als Operatie Mobilisatie hebben we één groot verlan-
gen. Het Evangelie verspreiden over deze Wereld. 

Op deze wereld leven ruim drie miljard mensen die 
nog nooit over Jezus hebben gehoord. Omdat er nie-
mand is die het hun heeft verteld. Dat zijn drie miljard 
kinderen van God die niet weten dat Hij hun Schepper 
is, dat ze gered zijn, geliefd zijn. Zij weten niet dat er 
een eeuwig leven op hen wacht en dat Hij hen recht 
zal doen. 

Wij worden gedreven door de overtuiging dat ieder 
mens tenminste één kans moet hebben gehad om het 
Evangelie te horen. Vanuit die overtuiging mobiliseren 

wij.het Mekong-gebied, het Arabisch Schiereiland, 
Zuid-Azië, de Noord-Kaukasus en de Sahel zijn de vijf 
regio’s waar de meeste volken wonen die nog nooit 
van Jezus hebben gehoord. Daar ligt onze grootste 
opdracht. In die regio’s worden lokale gelovigen door 
medewerkers van OM getraind om tussen de onbe-
reikten te wonen en te werken en zo van de liefde van 
Jezus te delen. En zo mogen we doen wat Jezus ons 
opgedragen heeft aan het einde van Zijn bediening op 
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aarde: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn 
discipelen’ (Mattheüs 28:19). Wil jij met ons mee doen 
en dit werk ondersteunen? Kijk voor meer informatie 
over wat wij doen op www.operatiemobilisatie.nl.

Zondag 31 juli 2022 - Red een Kind, drie 
kleuterscholen in Rwanda
Ieder jaar sterven miljoenen jonge kinderen aan de 
gevolgen van armoede. Als een kind zich in de eerste 
levensjaren niet goed ontwikkeld, loopt het een ach-
terstand op die niet meer in te halen is. Samen met de 
Presbyteriaanse Kerk in Rwanda werkt Red een Kind 
aan een goede start voor ieder kind. 

Goed onderwijs is van cruciaal belang. Veel kinde-
ren gaan pas vanaf hun zevende of achtste jaar naar 
school. Daarom richt Red een Kind samen met ouders 
kleuterscholen op. Daar krijgen kinderen de kans zich 
spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden 
op het basisonderwijs. Ook wordt de groei en ontwik-
keling van de kinderen goed in de gaten gehouden. 
Dagelijks wordt op school een voedzame en gezonde 
maaltijd voor de kinderen bereid. Zo hebben zij een 
goede basis voor de rest van hun leven.

Voor meer informatie: https://www.redeenkind.nl/col-
lectedoelen/bouw-van-drie-scholen-rwanda/
https://youtu.be/vZE2PXFuZz8

Zondag 7 augustus 2022 – Jong Protestant  
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. 
Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Pro-
testant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun 
ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilli-
gers en professionals in het jeugdwerk binnen de Pro-
testantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats 
zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties! 
Voor meer informatie: https://jongprotestant.protes-
tantsekerk.nl/ 

Zondag 14 augustus – 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 direct te kunnen bijdragen bij een 
noodoproep tot hulp elders in de wereld.

Zondag 21 augustus 2022 – De Regenboog 
Groep 
De Regenboog Groep droomt  van een stad waarin 
plek is voor iedereen. Een stad waarin mensen met 
veel mogelijkheden en mensen met weinig kansen 
samen leven en werken. Waarin we betrokken zijn bij 
elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die 
dat kunnen, zich vrijwillig inzetten om de samenle-
ving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. 
Waarin niemand zich verloren hoeft te voelen.  

De Regenboog initieert steeds nieuwe projecten die 
inspelen op de behoeften van mensen die het (alleen) 
niet redden.  Mensen die geen sociaal vangnet van 
familie of vrienden hebben, zijn op zichzelf aangewe-
zen. Het risico neemt dan toe dat ze afglijden naar 
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armoede, eenzaamheid en zelfs psychiatrische klach-
ten of verslavingsproblematiek. Deze mensen hebben 
ook recht op hulp. Voor meer informatie: www.dere-
genboog.org 

Zondag 28 augustus 2022 – EDUKANS, 
Lessen voor het leveren

Stel: door de onzekere coronatijd zijn er spanningen 
bij je thuis. Dan lijkt een ruzie met je klasgenoot met 
geweld oplossen best logisch. Of je groeit als meisje 
op in een wereld waar mannen het voor het zeggen 
hebben, stel je de meester dan een vraag als je iets 
niet snapt? Zorgen voor goed onderwijs betekent, ze-
ker in ontwikkelingslanden, óók kinderen weerbaar 
maken.

Kinderen leren zichzelf én anderen beter te begrijpen 
en met zelfvertrouwen de wereld in te gaan. Dat is de 
gedachte achter de lessen ‘sociaal-emotioneel leren’. 
Docenten helpen kinderen omgaan met hun emoties 
en voor zichzelf op te komen. 

Bij Edukans vindt men deze levenslessen net zo be-
langrijk als de lessen taal en rekenen. Ze maken kin-
deren weerbaar. Helaas is er in ontwikkelingslanden 
weinig aandacht voor sociaal-emotioneel leren. In 
de projecten waar deze lessen worden toepast, ziet 
men een wereld van verschil: kinderen die weerbaar 
zijn, zitten lekkerder in hun vel en leren veel beter. Ook 
na school heb je hier voor altijd profijt van, omdat je 
beter kunt omgaan met de uitdagingen die op je pad 
komen.Voor meer informatie: https://www.edukans.
nl/ik-wil-helpen/#filter=.cat-kerken

Zondag 4 september 2022 – Diaconaal 
Platform Ede
Het Diaconaal Platform Ede (DPE) is opgericht in 

2006 en heeft inmiddels een bereik van ongeveer 25 
kerken of geloofsgemeenschappen uit de gemeente 
Ede. Ook de Maranathakerk maakt deel uit van dit 
platform. De afgevaardigden van de kerken komen 
enkele keren per jaar bijeen.
Het DPE rekent het tot zijn taak enerzijds de eigen di-
aconale taak van de afzonderlijke kerken te verster-
ken en anderzijds een spil te zijn in de gezamenlijke 
activiteiten t.b.v. de lokale samenleving. De gezamen-
lijke activiteiten, die via de stichting worden opgezet, 
staan open voor iedereen!
Een ander doel van het contact via het Platform is 
namens de kerken contact onderhouden met de lo-
kale overheid en maatschappelijke organisaties. Een 
derde doel is dat het diaconaal platform namens de 
kerken gezamenlijke initiatieven kan opstarten. Inmid-
dels zijn de volgende initiatieven opgestart:
. HipHelpt Ede
. HipHelpt inloopspreekuur
. Noodfonds Ede
. SchuldHulpMaatje Ede
. MoneyFit – peventieproject
. Duurzaam bezoekwerk
Voor meer informatie: http://diaconaalplatformede.
nl/
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Zondag 11 september 2022 – Meet Inn

Meet-Inn is een inloopcentrum voor iedereen die op 
zoek is naar ontmoeting, ontspanning en ondersteu-
ning. We zijn een gastvrij huis, ontstaan vanuit chris-
telijke bewogenheid met de medemens en vanuit de 
wens ruimte te bieden voor gelijkwaardig en respect-
vol contact.

Al meer dan 30 jaar blijkt Meet-Inn in een behoefte te 
voorzien: gasten en vrijwilligers vertellen over de bijzon-
dere sfeer en de gezellige ontmoetingen in Meet-Inn.

PASTORAAT
Omzien naar elkaar

Dhr. Wim Klomp verblijft al geruime tijd in De Riethorst 
(Willy Brandtlaan 20, 6716 RR, Ede). De weg van ver-
betering vraagt geduld van Wim. Een bemoedigende 
groet is zeker welkom, laten we daarin zijn vrouw 
Hennie ook niet vergeten (Park Den Eng 22, 6741 ZP, 
Lunteren).

Dhr. Theo Oevering verblijft al enige tijd in Verpleeg-
huis Oranje Nassau’s Oord te Wageningen (Korten-
burg 4, 6704 AV, Wageningen). Theo’s verblijf daar 
is in principe tijdelijk, maar zicht op een andere plek 
waar hij de nodige verzorging kan ontvangen is er 
nog niet. 

Dhr. Henk Gaasbeek (Nederwoudhof 10, 6741 NP) 
kreeg een zeer zorgelijk bericht van zijn oncoloog te 
horen: de verkeerde cellen in zijn lichaam laten zich 
niet meer bedwingen door medicijnen en medische 
behandelingen. Dit betekent dat het woord ‘loslaten’ 
meer en meer werkelijkheid moet gaan worden. Wij 
wensen Henk, samen met zijn vrouw Cootje en hun 
gezin de nabijheid van de Goede Herder toe. Hij heeft 
gezegd: ‘Ik ben met u, alle dagen!’ (Matth. 28). 

Een meelevende groet aan onze gemeenteleden, die 
niet meer zelfstandig kunnen wonen, zal hen zeker 
goed doen. 

In de Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA) te Lun-
teren verblijven: mevr. Mevr. D. van Doorn - van den 
Brandhof; Mevr. D.A. Prins – Baar (k.005); mevr. W.J.S. 
van den Dikkenberg – Sluijter (k.023); mevr. W.J. Har-
kema - van Heerdt (k.217); mevr. Klomp – van de Mast 
(k.22); mevr. T. Bos (k.002); mevr. M. Leenders – Hen-
driksen (k.21); mevr. J. Wolff - van Raaij; dhr. E. van 
den Brand (k.101) en dhr.  A.J. van Arum (k.2.26).

In Norschoten, locatie Drostendijk (Klaverweide 1b 
3773 AW Barneveld) verblijven mevr. H. Brouwer - van 
’t Land, dhr. M. van de Lagemaat en mevr. L.H. van 
Duren-Berends.

In De Pleinen te Ede woont mevr. H. Brinks – Vincent 
(Pollenstein 174, H184, 6714 DH).

Dhr. E.J.J. Lokhorst woont in de Lisidunahof te Leus-
den (Lisidunalaan 18, 3833 BS, Leusden).

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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‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik 
jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13:34-35).  

We leven ook mee met dhr. Romeijn (Boomakkerweg 
14, 6741 DX). Op 19 juni jl. overleed zijn vrouw Toos 
na een lange periode van zorg en ziekte. Parkinson 
trok in de achterliggende jaren diepe sporen en taste 
meer en meer de gezondheid van mevrouw Romeijn 
aan, waardoor zelfstandig wonen op den duur ook 
niet meer mogelijk was. Na een periode in Villa Nieuw 
Boschoord gewoond te hebben woonde ze de laatste 
periode van haar leven in de Honskamp. Rondom het 
afscheid van haar in de grote zaal van Slingerbos te 
Ede en voorafgaande aan haar begrafenis op Heide-
pol te Arnhem werd haar leven gememoreerd. Het 
leven van Toos Romeijn, waarin zij 62 jaar getrouwd 
was met haar geliefde Kees, werd gekenmerkt door 
aandacht, geduld en liefde. We wensen dhr. Romeijn 
en zijn gezin draagkracht toe om de levensweg te 
gaan zonder haar die hem en hen zo lief was. Vanuit 
de Bijbel voegen we de woorden toe: ‘Al moet ik door 
dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil 
bang, want U bent bij mij: uw knots en uw staf, die 
vertroosten mij’ (Psalm 23:4).

Geboren
Sem
"Dank U, Heer. U liet ons weer Het wonder beleven. 
Ons werd een zoontje en broertje gegeven".
Met deze mooie en dankbare tekst willen Erwin, Mi-
chelle en Liam iedereen vertellen dat Sem Lucas is 
geboren. Vooral de dankbaarheid overheerst door 
de geboorte van een gezonde zoon. Deze grote Sem 
werd op 8 april geboren. Erwin en Michelle genieten 
met volle teugen van dit Wonder. We willen jullie als 
gemeente feliciteren met dit mooie geschenk en ho-
pen dat we van betekenis mogen zijn in de geloofsop-
voeding van jullie zoon. Daarnaast wensen wij jullie en 
Sem Zijn zegen toe.

David
Blij zijn trotse ouders en grote broer Patrick &Johanna 
en Jacob van de Voort. Op 18 april zijn hun verblijd 
met een zoon en broertje David. Zij verwoorde op hun 
geboortekaartje deze tekst:
Een nieuw leven door God ons gegeven. 
Het wonder is groot en jij zo klein.
Een kostbaar geschenk
waar wij dankbaar voor zijn.

Vanuit onze gemeente willen wij jullie van harte felici-
teren. En wensen we jullie Gods Zegen toe.

En psalm 32 : 10 verteld ons. Wie op de Heer vertrouwt 
wordt met liefde omringd. En met deze liefde willen 
we jullie als gemeente  graag omringen en bijstaan. 

Noud
Geboorte blijdschap in Ederveen. Op 20 mei werden 
Herold en Karen Warnies verblijd met een prachtige 
zoon Noud. Daarmee willen we jullie vanuit de gemeen-
te van harte feliciteren met dit mooie geschenk. Na 
een moeilijke zwangerschap en bevalling zijn ze dank-
baar voor alles wat goed mag gaan met kleine Noud.  
We wensen jullie Gods nabije liefde en kracht. Voor 
een goed en spoedig herstel van Karen.  En wees niet 
bang verteld Jesaja 41:10 . Want Ik ben bij je, vrees 
niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je hel-
pen. Je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.
Dat deze belofte jullie vast mag houden in de nieuwe 
weg als trotse ouders.

Bo Sara
Martijn en Denise Hendriken zijn dankbaar en blij met 
hun eerste  kindje. Op 1 juni zijn ze verblijd met een 
dochter Bo Sara.  Wij willen jullie vanuit onze gemeen-
te van harte feliciteren met jullie kleine wondertje. 
In de weg van liefde en opvoeding wensen we jullie 
Gods zegen toe. 
Jullie mogen weten, Gods liefde draagt jullie. Zijn 
hand beschermt jullie. Waar je ook bent of zal gaan. 

Getrouwd
Op vrijdag 8 juli hebben Gerald Lagerweij en Jai-
my Rebergen volmondig ‘Ja’ tegen elkaar kunnen 
zeggen. Jaimy komt uit Veenendaal en Gerrit uit 
Lunteren, ze hebben elkaar 7 jaar geleden in Ede le-
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ren kennen en zijn sindsdien onafscheidelijk met 
elkaar verbonden. Hun trouwtekst komt uit Ruth 1 
vers 16: Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal 
ik slapen; uw volk is mijn volk, uw God is mijn God.  
 
Tijdens de trouwdienst werd er door familie en vrien-
den het prachtige lied gezongen ‘Ik zal er zijn’!  Vanuit 
de gemeente de hartelijke felicitaties en we wensen 
jullie Gods onmisbare zegen toe op jullie verdere le-
venspad!

Huwelijksjubilea
40 jaar getrouwd
Henk en Marian Ruttenberg  waren op 1 juli 40 
jaar getrouwd. Zij hebben dit op die dag mo-
gen vieren in een kleine kring en zijn met kin-
deren en kleinkinderen op vakantie geweest. 

Hun huwelijk is destijds ingezegend door Ds. ten 
Klooster in de Ned.Herv. Bethelkerk te Lunteren. 
Zij zijn toen gaan wonen aan de Postweg waar zij 
nog steeds wonen. Samen kregen zij 1 dochter en 
2 zonen en inmiddels is het gezin uitgebreid met 1 
schoonzoon, 2 schoondochters en 3 kleinkinderen.  

Henk is al 43 jaar werkzaam bij defensie en Marian 
is werkzaam als tandartsassistente. Marian zet zich 
met liefde in voor de Gemeente als pastoraal mede-
werkster en ze zingt erg graag bij o.a het projectkoor. 

Dankbaar kijken ze terug op de afgelopen 40 jaar. We 
wensen de familie Ruttenberg alle goeds toe voor de 
toekomst en Gods zegen over hun huwelijk en familie. 

40 jaar getrouwd
Donderdag 7 juli was het 40 jaar geleden dat John 
en Gerita in het huwelijk traden in de Oude kerk van 
Lunteren. Deze heugelijke dag hebben ze gevierd 
in een kleine kring met Gerita’s moeder, broers en 
zussen. Binnenkort willen ze het vieren met een 
weekje vakantie met de kinderen en kleinkinderen.  
 
Gerita opgegroeid in Lunteren leerde 3 jaar daar-
voor John Veldhuizen kennen die opgegroeid was in 
Scherpenzeel. Samen gingen ze in Wekerom wonen 
waar ook hun 3 kinderen Aletta, Eline en Edwin wer-
den geboren. Na wat omzwervingen naar de Glind en 
2 woonplekken in Scherpenzeel kwamen ze in 2004 
(weer terug) in Lunteren. Ze gingen wonen in het ou-
derlijk huis waar Gerita was opgegroeid. Ze sloten 
zich aan bij de maranathakerk  waar ze zich helemaal 
thuis voelden en voelen. Inmiddels hebben alle 3 de 
kinderen een partner en zijn ze trotse opa en oma van 
5 kleinkinderen. Dochter Eline woont met haar man 

Koen en 2 kinderen onder dezelfde kap, waar ze dus 
elke dag volop van kunnen genieten.

Als trouwtekst kregen ze in 1982 psalm 81 mee vers 
11: ik ben de Heer, je God, die je wegleidde uit Egypte. 
Open wijd je mond en Ik zal hem vullen.

Op de voorkant van de liturgie stond een plaatje van 
jonge vogeltjes met open gesperde snaveltjes, (ver) 
wachtend op hun ouders die hen komen voeden. Denk 
eens aan die vogeltjes in dat nest.Ze zitten daar maar, 
maar luister eens goed, ze piepen uit alle mach! Leg 
dat ook weer even naast de berijming van onze tekst. 
Al wat I ontbreekt, schenk ik zo gij ‘t’ smeekt’ staat er. 
Je mond wijd open doen, dat is niet alleen een zaak 
van verwachting hebben, maar ook van aanhoudend 
smeken. En Hij schenkt wat Hij beloofd, meer dan je 
gedacht had. Mild en overvloedig! 

En zo zijn ze gezegend door de jaren heen. Door moei-
lijke tijden, door goede tijden.

Ze zijn heel dankbaar voor de 40 jaren die ze sa-
men mochten doorbrengen. Hij heeft hun mond ook 
gevoed met voedsel, geestelijk voedsel en dat alles 
schonk Hij mild en overvloedig: beiden mochten ze 
groeien in geloof, mede door de cursussen die gege-
ven werden in onze Maranathakerk.

We willen jullie van harte feliciteren met dit huwelijks-
jubileum en wensen jullie Gods liefde en zegen toe in 
de toekomst.

Welkom in Lunteren
Begin augustus hoopt dhr. Henk Meijer vanuit 
Apeldoorn in Lunteren te komen wonen. Aan de Valk-
seweg Oost betrekt hij een prachtige woning (nr. 36). 
Ons dorp is voor Henk meer dan bekend terrein. Hij 
groeide er op en heeft door alle jaren heen contact 
gehouden met verschillende Lunteranen. Ook was hij, 
online en ook wel eens fysiek, betrokken bij de ere-
diensten in de Maranathakerk. We heten Henk van 
harte welkom in ons dorp en zeker ook in de kerk.

VANUIT DE KERKENRAAD
Samenvatting van de Grote Kerkenraad van 
10 mei 2022
Opening
Voorafgaand aan deze vergadering was er een bid-
stond voor het ‘horen en ontvangen van namen van 
nieuwe kerkenraadsleden’, waar we als kerkenraad bij 
aanwezig waren. Bij aanvang van de vergadering zin-
gen we lied 401.
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Afscheid 
We nemen als kerkenraad afscheid van Chris v.d.Heu-
vel, Herma Vlastuin en Cor Mulder. Na woorden van 
dank verlaten zij de vergadering. Helaas konden Henk 
van Hierden en Henk van Voorst er vanavond niet bij 
zijn vanwege vakantie. Onze grote dank is op een later 
moment aan hen overgebracht. 

Stand van zaken Beleidsplan
Linda de Weijer gaat alle praktische zaken rondom 
de werkgroepen regelen, zoals vergaderingen etc. Er 
wordt binnenkort weer vergaderd. Alle groepen moe-
ten een mix zijn van jongeren/ouderen, kerkenraadsle-
den/gemeenteleden. 

Vanuit het Moderamen
De bevestigings- en inzegeningsdienst van nieuwe 
kerkenraadsleden en medewerkers wordt gehouden 
op 15 mei 2022.
Groslijst
De ‘groslijst’ van gastpredikanten wordt doorgeno-
men en vastgesteld.

Taakgroep L&E
Bauke de Boer neemt de voorzittersrol van Ineke 
v.d. Brink over. Er is een gemeentelid benaderd met 
de vraag onderdeel te worden van de Taakgroep. De 
Taakgroep voelt zich verantwoordelijk voor een ver-
scheidenheid aan invulling binnen de Taakgroep.

Taakgroep V&T
Door vertrek van leden bestaat de Taakgroep op dit 
moment slechts uit twee leden. Er zijn inmiddels vra-
gen uitgezet voor verdere aanvulling. Rina Krips sluit 
ook aan bij de Taakgroep. In de komende vergadering 

wordt het jaarthema voor het nieuwe seizoen bespro-
ken en gekozen.
College van diakenen
Meet & Eat Oekraïense vluchtelingen: de Lunterse ker-
ken organiseren om de beurt een Meet & Eat op de 
donderdagavond. Wij zijn aan de beurt op 19 mei en 
23 juni a.s.
Rondvraag
De kwaliteit van het geluid in de kerk laat nog steeds 
te wensen over; dit heeft de aandacht van de CvK. Het 
nieuwe beamersysteem is in gebruik genomen; de 
verwachting is, dat het beter en effectiever gaat wer-
ken. Er is gevraagd of de camera in de kerk meer op 
het kindermoment gericht kan worden zodat mensen 
thuis het kindermoment beter kunnen meebeleven.

Sluiting
Cock Kroon sluit de vergadering af met gebed.

• Henny Neutel - scriba

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
mei en juni 2022.
22-05  € 348,41
29-05   € 388,50 
05-06  € 400,10
06-06   € 240,54
12-06  € 313,46
19-06  € 354,97
In de afgelopen periode hebben wij geen giften mo-
gen ontvangen. Hartelijk dank voor de collecten die 
wij hebben ontvangen. 

• Tonny van Dijk, penningmeester
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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 
29 mei 2022 is € 106,25.De tussenstand komt hier-
mee op € 2.384,43. De volgende derde collecte wordt 
gehouden op 31 juli 2022. 
Namens College van Kerkrentmeesters hartelijk be-
dankt voor uw gaven in welke vorm dan ook.

• Tonny van Dijk, penningmeester

Jaarrekening 2021 College van 
Kerkrentmeesters
Op de navolgende pagina’s treft u een verkorte balans 
en het exploitatie overzicht van 2021 aan. Als verge-
lijkende cijfers zijn de cijfers van het jaar 2020 opge-
nomen en de begroting over 2021. De jaarrekening 
2021 is door het College van Kerkrentmeesters goed-
gekeurd op 22 februari 2022, door de controle com-
missie op 9 juni 2022 akkoord bevonden  en op 1 juni 
2022 vastgesteld door de Kerkenraad. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met  Henk van Voorst, tel. 
0318-482132. De jaarrekening van 2021 ligt, 14 dagen 
ter inzage, op het adres  Hertenlaan 20 te Lunteren, 
welke u kunt inzien na telefonische afspraak.

Zoals uit de cijfers blijkt hebben we het jaar 2021 af-
gesloten met een overschot  van € 27.213, inclusief 
het legaat van € 25.000, terwijl er een tekort  van € 
16.100 was begroot. 

Zoals uit het exploitatie overzicht blijkt zijn de in-
komsten in 2021 met € 16.000  gestegen, mede door 
de stijging van de vrijwillige bijdragen € 6.000 en de 
giften € 11.000 en de huur van de kerk € 3.900 . De 
collecten daarentegen zijn gedaald met € 3.000. De 
kosten zijn gestegen met ruim €  8.000. De stijging is 
ontstaan door de hogere kosten pastoraat 
€ 19.000 ( hele jaar predikant), lagere kosten gebouw 
€ 7.000 en lagere kosten kerkdiensten € 4.000.

Als college van Kerkrentmeesters  zijn wij zeer  dank-
baar voor dit mooie resultaat in een jaar waarin coro-
na ons leven gedeeltelijk beheerste. 

Wij willen alle vrijwilligers bedanken  die op de een of 
andere manier hebben meegewerkt aan onze mooie 
gemeente. Ook een ieder die de kerk financieel heb-
ben gesteund, zodat wij afgelopen jaar met een over-
schot hebben kunnen afsluiten.
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

• Henk van Voorst

Bedankt!
Na een periode van 12,5 jaar heb ik besloten om te 
stoppen als penningmeester van de Maranathakerk.
Omdat er afscheid werd genomen in de kerkdienst, 
waarbij ik in verband met vakantie niet aanwezig kon 
zijn, wil ik op deze manier afscheid nemen van de Ge-
meente. In deze tijd heb ik veel mensen mogen ont-
moeten en leren kennen. 
De gesprekken gingen dan meestal over geld, maar 
dat had ook te maken met mijn functie.  Misschien 
ben ik op sommige momenten zakelijk geweest, maar 
dan was dat in het belang van de financiën van de 
kerk.
Een ieder hartelijk bedankt voor de prettige manier 
van samenwerken en wij komen elkaar ongetwijfeld 
weer tegen.
Hartelijke groeten,

• Henk van Voorst

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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Eploitatieoverzicht 2021
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COLLEGE VAN DIAKENEN
Collecte overzicht mei 2022 diaconie
01-05 De Vluchtheuvel € 548,15 
08-05 De Herberg € 453,84 
15-05 Libanon   € 539,04 
22-05 2e Mijl Amsterdam € 779,71 
29-05 Evangelische Hogeschool € 392,24
Onze dank voor uw bijdragen!

• Jan van Hierden, Penningmeester diaconie

Inzameling voor Voedselbank Ede
Samen met de andere Lunterse kerken steunen we 
de Voedselbank Ede. Tot en met augustus is het 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 toiletpapier en damesproducten. 
De Voedselbank beperkt zich graag tot gezonde ba-
sisproducten. Daarom ontvangt men liever geen koek 
of snoepgoed. Wilt u vooraf alstublieft goed de houd-
baarheidsdatum controleren? 
We hopen op uw medewerking.

Anjar Libanon
Zoals u in het collecteoverzicht elders in dit kerkblad 
kunt lezen collecteren we op zondag 17 juli a.s. voor 
de gemeente van dominee Hagop in Anjar, Libanon. 
Begin juli ontvingen wij van hem het volgende bericht: 
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We leren onze kinderen om voor de maaltijd genade 
te zeggen en we leggen uit waarom. Ze weten dat 
er tijdens de maaltijd een gebed wordt gezongen of 
gesproken om de zegen van Gods voorziening met 
dankzegging te ontvangen. We zijn er getuige van hoe 
kinderen elkaar onderwijzen en weigeren te beginnen 
met eten voordat ze gebeden hebben. “Want alles wat 
God heeft geschapen is goed, en niets mag worden 
verworpen als het met dankzegging wordt ontvangen, 
omdat het is ingewijd door het woord van God en ge-
bed.” 1 Timoteüs 4: 4-5
Bovenstaande is positief nieuws uit Libanon met 
hoop voor de toekomst. Helaas moeten we constate-
ren dat de situatie in Libanon momenteel dramatisch 
is. Vaak is er maar enkele uren per dag elektriciteit. En 
er is een enorme broodcrisis. Er staan iedere dag lan-
ge rijen mensen die wachten om brood te halen. Laten 
we met ons gebed en onze gaven het goede werk van 
dominee Hagop steunen.
Zoals u op bijgaande poster kunt lezen, geeft men in 
Libanon de moed niet op en gaat men door met mooie 
projecten, zoals ‘Seeds of Hope & Action’.

TAAKGROEP JEUGD
Gezocht!!!!!
Ben jij tussen de 18 en 65 jaar, creatief, sportief en 
heb je een groot hart voor kinderen? 
Dan zoeken we jou!

Voor de clubs op dinsdagavond een keer per 
14 dagen zoeken we nog extra leiding. De groe-
pen zijn verdeeld in onder, midden en boven-
bouw en starten weer in september. Een voorkeur 

voor een groep  die bij je past nemen we serieus. 
Voor info en aanmelding kun je terecht bij Jeannette 
Heij telefoonnummer: 0631773382

VORMING EN TOERUSTING
Jaarthema: Eén rond de Bijbel
Als gemeente hopen we in september met het nieu-
we seizoen te starten. Net als alle andere jaren weten 
we niet wat het winterseizoen ons gaat brengen. Wat 
we wel weten is dat we geroepen zijn (en worden) om 
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als leerling van Jezus te leven. Als deel van Zijn we-
reldwijde gemeente komen we samen op de eerste 
dag van de week. Vanuit de zondag gaan we het volle 
leven, met haar vreugde en verdriet, in. Naast lofprij-
zing, aanbidding en verootmoediging is het lezen en 
luisteren naar de Bijbel een onmisbaar en wezenlijk 
onderdeel van het gemeenteleven. Elke keer weer ko-
men we samen rondom een geopende Bijbel en horen 
we wat onze God ons te zeggen heeft. 
 
Bijbellezen en leven naar de Bijbel is een opdracht die 
ons niet altijd even goed afgaat. Hierin zijn we afhan-
kelijk van de Heilige Geest die ons meer en meer wil 
laten vertrouwen op wie Jezus Christus is en dat wat 
Hij gedaan heeft. In het licht hiervan is besloten om 
het jaarthema te verbinden aan het belang van het le-
zend luisteren van de Bijbel. Het jaarthema voor het 
seizoen 2022-2023 is daarom: Eén rond de Bijbel. 

Zowel bij bestaande als nieuwe activiteiten zal de 
Bijbel opengaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de sa-
menkomsten op zondagochtend en zondagavond. In 
een viertal erediensten gedurende het seizoen hopen 
we expliciet aandacht te besteden aan emoties in de 
Bijbel. De volgende emoties zullen aan bod komen: 
dankbaarheid, boosheid, verdriet en blijdschap. In het 
kerkblad, nieuwsbrief en via de website zal aangege-
ven worden wanneer een van de genoemde emoties, 
vanuit Bijbels perspectief, belicht zal worden. 

Rondom de startzondag hopen we u te informeren 
over het scala aan activiteiten gedurende het seizoen 
2022-2023.  

Hoe gaat het gebedsteam(ministy)op 
zondagochtend te werk?

Voor wie willen wij bidden?
Voor ieder die een zorg mee draagt voor zichzelf/zijn 
of haar geliefde/buren of wie ook maar!

Waarom?
Omdat gedeelde smart verlichting geeft en de verlich-
ting vergroot wordt door onze almachtige God. Of het 
nu gaat om lichaam, ziel of geest, verdriet, angst of 
rouw. Wij willen het samen met u bij God brengen.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Het team bidders is en wordt herhaaldelijk ge-
traind om naar Gods stem te luisteren, naar u te 
luisteren een in duo’s met u te bidden. Wij vragen 
u of wij u de handen mogen opleggen en belo-
ven u dat alles wat u verteld geheim zal blijven!! 

Waar?
Wij wachten voorin de de kerk en nemen u mee naar 
een plek waar het rustig is en u zich Veilig voelt. Geen 
geheimzinnig gedoe, maar open en eerlijk.
En dit alles omdat Jezus ons de opdracht heeft gege-
ven elkaar de handen op te leggen en te zalven met 
olie. (Als u dit wilt) 
 
Gevolg??
Zegen en nog eens zegen.

Namens het ministryteam van harte uitgenodigd!

Deeltafel aan de Doesburgerdijk
In de achterliggende twee jaar hebben we, wereldwijd, 
wel gemerkt hoe belangrijk het is om elkaar te kun-
nen blijven ontmoeten. Ook als gemeente van Jezus 
Christus hebben we deze ervaring opgedaan. Tijd in-
plannen om elkaar te zien en te spreken is absoluut 

STEMMEN UIT HET VERLEDEN

J.C. Ryle (1816 – 1900)

 ‘Ik geloof niet dat iemand die dat boek (de 
Bijbel) met een kinderlijk volhardende geest 
leest, zoals de kamerling uit Ethiopië (Han-
delingen 8:28) en de Bereeërs (Handelingen 
17:11), de weg naar de hemel zal missen. Er 
zal niet één ziel zijn die kan zeggen, dat hij 
met een dorstig hart naar de Bijbel ging en 
er geen levend water in vond en dat hij naar 
waarheid in de Schriften zocht en het er niet 

in heeft gevonden’

 (uit: Lees u de Bijbel, pag. 24-25).
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geen verloren tijd maar een diepte-investering die ver-
bindend en verdiepend werkt. Juist maaltijden lenen 
zich hier voor. 

Recent kwamen we met 14 personen bij elkaar aan de 
Doesburgerdijk. Daar stond een prachtige ‘deeltafel’ 
gedekt. Elke gast had iets meegenomen om te delen. 
Soep, brood, fruit en toetjes werden gedeeld maar ook 
geloof, hoop, lief en leed kwamen ter sprake. We ge-
noten van elkaars aanwezigheid en genoten ook van 
de prachtige locatie. We delen deze ervaring graag 
met u in de hoop dat dit aanstekelijk werkt. In sep-
tember willen we als taakgroep Vorming & Toerusting 
het idee van de ‘deeltafel’ gemeentebreed aanbieden, 
nadere informatie hierover verschijnt rond de start-
zondag.

Seniorenmiddag met Otto de Bruijne 
D.V. donderdagmiddag 8 september zal er om 14.30 
uur weer een seniorenmiddag in de Maranathakerk 
worden gehouden. Deze middag hoopt dhr. Otto de 
Bruijne bij ons te gast te zijn. Verschillende jaren pre-
senteerde hij diverse televisieprogramma’s  voor de 
Evangelische Omroep, daarnaast is hij spreker en kun-
stenaar. De veelzijdigheid van zijn werk, zijn passie en 
geloof zal Otto deze middag met ons delen. Wie zien 
uit naar een mooie en inspirerende middag. Alle seni-
oren van zijn harte welkom. Dit hartelijk welkom geldt 
ook als u nog niet in de betreffende doelgroep valt,  
maar wel graag deze middag mee wilt maken.

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 belijdenisca-
techese sta je stil bij 
wie je bent (ik ben 
gedoopt), aan wie je 
behoort (Jezus Chris-
tus) en wie om je heen 
staat en jou onder-
steunt (de gemeente 
als een geloofsgezin). 
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.

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 of telefonisch weten als 
je interesse hebt. 

• Jacques Steenkamp – 0639861537 
predikant@maranathakerk.net
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Wie is Jezus voor jou?
Jezus zie ik als een heel vriendelijk persoon. Waarvan 
ik het gevoel heb dat Hij er altijd bij is.  Terwijl ik Hem 
niet altijd de aandacht geef die Hij verdient. Maar wel 
altijd op terug kan vallen. Hij loopt met mij mee.

Onze trouwtekst was uit Johannes, over de bruiloft 
in Khana: ‘En Jezus was ook uitgenodigd.’ De bood-
schap dat je Jezus overal voor uit moet nodigen. Als 
je dan vraagt, wie is Jezus voor mij. Ja, iemand die ik 
overal voor uitnodig. Die overal bij mag zijn.

Is er een keerpunt in je leven geweest?
Het is wel iets wat er altijd is geweest. Mijn ouders 
namen ons altijd mee naar de kerk en ik zat altijd op 
christelijke scholen. Zo ben ik wel opgegroeid. Toen 
er een moment was dat ik er minder mee bezig was, 
ging je gewoon wel naar de kerk. Ik denk dat dat er wel 
voor zorgde dat ik er bij bleef.  

Van wie kun je veel leren?
Vroeger heb ik veel van mijn ou-
ders geleerd. Iets waar ik nu ach-
ter kom en toen niet door had. 
Soms denk ik: het is net alsof ik 
mijn moeder hoor praten. Ik ver-
gelijk mij wel met Martha, dan zit 
het liedje in mijn hoofd: ‘Martha, 
Martha, leg je bezem neer…’. Ik ben 
vaak te druk met heel veel dingen. 
Ik zou veel meer rust moeten ne-
men voor stille tijd. 

MAAK KENNIS MET…
Jorien Verbakel 

Welkom bij de Maranatha kerk! Nu zijn we natuurlijk be-
nieuwd, waarom hebben jullie voor deze kerk gekozen?
Ik ben in Lunteren geboren en opgegroeid in Eder-
veen. Arno komt uit Ede. Na ons trouwen woonden 
we samen in Ede op Kernhem. We gingen naar de 
Oude Kerk in Ede. Daar zijn we ook getrouwd. Nu zijn 
we verhuisd naar Lunteren en wonen we aan de Sta-
tionsstraat. 
De Maranthakerk doet veel voor de kinderen. Als ik 
zelf aan vroeger denk, dan kreeg ik weinig mee van 
een kerkdienst. Wel mis ik soms wat diepgang. 

Je bent getrouwd met Arno, samen hebben jullie twee 
mannetjes. Ben je dubbel zo druk met een tweeling? 
Haha! Ik zeg altijd, ik weet niet beter. Ik heb geen 
vergelijkingsmateriaal. Het wordt 
steeds makkelijker. Als ik kijk naar 
het begin en nu.. nu heb ik er ook 
vaak voordeel aan. Aan het begin 
was het echt wel aanpoten. 

Hoe zouden vrienden/familie jou 
omschrijven?
Nuchter denk ik vooral. Vrienden 
zeggen ook wel, als er iets is dan 
kunnen we altijd bij jou terecht. 
Maar ik denk dat de boerse nuch-
terheid wel vooraan staat. 

‘En Jezus was ook 
uitgenodigd.’
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Wanneer voel je je dichtbij God? 
In de kerk zit ik in rust en stilte. En thuis tijdens het le-
zen of bidden met de kinderen. Dan voel ik me dichtbij 
Hem ja. Van mijn ouders heb ik hardop leren bidden 
na het eten.  Nu vraag ik aan mijn eigen jongens waar 
ze voor willen bidden. Dat is altijd de hijskraan, haha!

Hoe vieren jullie vakantie?
Dit jaar hier in het klushuis. Er moet nog veel gebeuren.

Vakantie! Bijbel mee of Bijbel thuis?
Bijbel thuis, maar op een app mee op mijn telefoon. 
Ik zal wel vaker de neiging hebben om een leesboek 
te pakken.

Je mag zondag een lied opgeven, welke wordt het en 
waarom?
Dan kies ik voor Reckless Love van Cory Asbury. Het 
lied ontroerd me omdat het gaat over de oneindigen-
de liefde van God, Hij is zo goed voor ons. 

• Alice Pater

MEDEDELINGEN
Beste mensen
Er is op allerlei wijze aandacht geschonken aan ons 
65-jarig huwelijk. We zijn dankbaar voor zoveel reac-
ties, maar bovenal aan Hem die ons al die jaren voor 
elkaar gespaard heeft. En al wonen wij nu veel kleiner 
in Nieuw Boschoord, wij zijn nog altijd bij elkaar. Dat 
is een grote zegen.

• Riet en Ger van Alphen 

Israelreis 2023
Voor september 2020 had ik een groepsreis naar Is-
raël voorbereid. Helaas hebben we deze reis vanwege 
de corona moeten annuleren, terwijl er ook in 2021 en 
2022 geen mogelijkheden voor deze reis waren.  
Hoopvol blijven we echter naar de toekomst kijken en 
daarom ben ik van plan om dv begin september 2023 
nog een keer een groepsreis te gaan organiseren.  Na-
tuurlijk hopen wij   dat de corona niet weer roet in het 
eten gaat gooien.

Het is elke keer bijzonder om samen door ‘het heilige 
land’ te trekken; op plaatsen te zijn waar de Heer ook 
was en daar samen de Bijbel te openen. Samen door 
Jeruzalem dwalen, een boottocht op het Meer van Ga-
lilea maken en wellicht ook door de woestijn trekken.
Hebt u belangstelling voor deze reis, laat het mij dan 
weten via telefoonnummer 0318-483660of mail naar 
blvankoesveld@het.nl Te zijner tijd kan ik u dan het 
dagprogramma mailen. 

• Leo van Koesveld 

De Bongerd zoekt vrijwilligers
Wij van de Bongerd(Careander)Schaepmanstraat 
hebben een vraag. Omdat onze bewoners niet alle-
maal familie/Kennissen/Vrienden meer hebben, zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers dDie met onze bewoners 
willen fietsen, wandelen, gezellig een theetje of kof-
fietje met ze willen gaan drinken. Of een boodschapje 
in het dorp willen gaan doen. 
Spreekt dit u of jou aan? We horen graag van jullie!
Met vriendelijke groet, 

• Marielle van de Fliert - Team Bongerd 
Schaepmanstraat 2a Lunteren

Vrijwilligers gezocht
“Zinvolle-dag” is een kleinschalige dagopvang in Lun-
teren voor mensen met bijvoorbeeld dementie, de 
ziekte van Parkinson, of mensen die angst of depres-
sieklachten hebben.
Op maandag en woensdag tussen 10.00 – 15.30 uur 
zet ons betrokken team zich in om onze gasten een 
fijne en ‘zinvolle’ dag te bezorgen.
Voor het halen en brengen van onze gasten zijn wij 
nog op zoek naar vrijwilligers. Heeft u nog wat tijd 
over, die u graag wilt inzetten voor uw naaste, dan 
bent u vast degene waarnaar wij op zoek zijn…..
Voor nadere informatie:

• Trudie van Ginkel-Lourens   06-83664783

Digitale nieuwsbrief
Elke zaterdag verschijnt er een digitale nieuwsbrief.

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 
Let op: In de maand augustus komt er geen kerkblad 
uit, uiteraard is er wel wekelijks een digitale nieuws-
brief!

Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 66 nr. 8 
van woensdag 14 september kunt u tot en met woens-
dag 7 september 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 14 sep-
tember bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 
19.30 - 20.30 uur. 
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BIJBELLEESROOSTER
Juli
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 
zo 17 Psalm 15
ma 18 1 Koningen 4:1-20 
di 19 1 Koningen 5:1-14  
wo 20 1 Koningen 5:15-32 
do 21  1 Koningen 6:1-18 
vr 22  1 Koningen 6:19-38 
za 23  Psalm 141
zo 24 Lucas 11:1-13 
ma 25 Lucas 11:14-28
di 26  Lucas 11:29-36 
wo 27  Psalm 70
do 28  Lucas 11:37-44
vr 29  Lucas 11:45-54
za 30 Lucas 12:1-12 
zo 31 Lucas 12:13-21

Augustus
ma 1 Lucas 12:22-34
di 2 Lucas 12:35-48

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...

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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wo 3 Lucas 12:49-59
do 4  1 Koningen 7:1-12
vr 5 1 Koningen 7:13-26 
za 6 1 Koningen 7:27-39 
zo 7 1 Koningen 7:40-51  
ma 8 1 Koningen 8:1-11 
di 9 1 Koningen 8:12-21 
wo 10 1 Koningen 8:22-32 
do 11 1 Koningen 8:33-43 
vr 12 1 Koningen 8:44-53 
za 13 1 Koningen 8:54-66 
zo 14 1 Koningen 9:1-9 
ma 15 1 Koningen 9:10-28 
di 16 1 Koningen 10:1-9  
wo 17 1 Koningen 10:10-20 
do 18 1 Koningen 10:21-29 
vr 19 Lucas 13:1-9  
za 20 Lucas 13:10-21 
zo 21 Lucas 13:22-30 
ma 22 Lucas 13:31-35 
di 23 Psalm 112  
wo 24 1 Koningen 11:1-13 
do 25 1 Koningen 11:14-25 
vr 26 1 Koningen 11:26-43 
za 27  1 Koningen 12:1-19 
zo 28 1 Koningen 12:20-32 
ma 29 1 Koningen 12:33–13:10
di 30 1 Koningen 13:11-22 
wo 31 1 Koningen 13:23-34 

September 
do 1  1 Koningen 14:1-20 
vr 2 Lucas 14:1-11  
za 3  Lucas 14:12-24 
zo 4  Lucas 14:25-35  
ma 5 Psalm 143  
di 6 1 Koningen 14:21-31 
wo 7  1 Koningen 15:1-8 
do 8  1 Koningen 15:9-24 
vr 9  1 Koningen 15:25–16:7
za 10 1 Koningen 16:8-22  
zo 11 Lucas 15:1-10  
ma 12 Lucas 15:11-32 
di 13 Psalm 142  
wo 14 1 Koningen 16:23-34 

GA DE REIS MET GOD 

Ga met God op al je wegen
ga met God, want Hij geeft kracht
ja aanvaard van Hem de zegen
laat Hem schijnen in jouw nacht.

Ga je reis met groot vertrouwen
ga de toekomst met Hem aan
laat de zorgen niet benauwen
weet dat God met jou zal gaan.

Wandel maar en blijf verwachten
weet er is een trouwe Vriend
die jou leidt en Hij geeft krachten
Hij die alle lof verdient.

Ook al moet je door de dalen
ook al gaat het lopen zwaar
ben je bang om toch te falen
roep tot God en Hij is daar.

God is daar in moeiten, zorgen
God.. ja Hij is overal
en in Hem ben jij geborgen
weet dat Hij verlossen zal.

Soms dan zien wij een obstakel
en we lopen ervoor weg
maar Gods Zoon, Hij is de schakel
heeft Zijn leven afgelegd.

Jezus kwam om hoop te geven
ons te dragen op die reis
Hij betaalde met Zijn leven
met Zijn bloed de hoogste prijs!

Alie Holman 
(www.gedichtensite.nl)
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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


