
MEDITATIE
Filippus opent zijn mond en beginnend vanuit 

dit Schriftwoord verkondigt hem Jezus (Hand.8:35)

Samen de Bijbel lezen…  

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

Predikant
ds. J. (Jacques) Steenkamp

Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
Telefoon 06-398 61 537

E-mail: predikant@maranathakerk.net

Kerkelijk werker
dhr. J. (Cock) Kroon

Joh. Walburglaan 24, 3771 KJ Barneveld
Telefoon 0342 - 41 84 85
Mobiel 06 - 112 802 41

E-mail kw@maranathakerk.net

Scribaat
mevr. H. (Henny) Neutel-van Holland

Zecksteeg 4, 6718V C Ede
Telefoon 06 - 16930139

E-mail scriba@maranathakerk.net

Kerkgebouw
Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren

Telefoon 0318 - 48 51 12

Contactpersoon kosters/kerkagenda
dhr. P.C.H. (Peter) Brinkman

Telefoon 0318 - 48 49 31
E-mail agenda@maranathakerk.net

Website
www.maranathakerk.net

nr. 8
JAARGANG 66

In het verhaal van Handelingen 
8 komen we Filippus tegen. Hij 
heeft de opdracht van een engel 
gekregen om zich op weg te bege-
ven richting Gaza. En op die weg 
ontmoet hij – na een aanwijzing 
van de heilige Geest - een kamer-
ling uit het land van Ethiopië, een 
hoge ambtenaar, bewaarder van 
de schatten van de koningin en om 
die reden waarschijnlijk een eu-
nuch, een ontmande. De kamerling 
heeft een pelgrimage naar Jeruza-
lem gemaakt en op de terugweg 
leest hij hardop uit de boekrol van 
Jesaja. 

Lezen deed men in die tijden hard-
op. Dat heeft iets moois: wanneer 
je de dingen hardop zegt, dan ko-
men de woorden werkelijk tot le-
ven. Wanneer we de Bijbel in de 
gemeente hardop lezen, dan komt 
dat woord werkelijk aanwezig, 

komt dat Woord onder ons wonen. 
Filippus hoort hem lezen en voegt 
in: “Begrijp je ook wat je aan het 
lezen bent?” Zo vraagt hij. Dan 
luisteren ze samen naar wat er ge-
schreven staat. 

De man leest uit de boekrol van 
Jesaja, hoofdstuk 53, over de 
Knecht van de Heer, die evenals 
een stemmeloos schaap dat naar 
de slacht wordt gebracht, zijn 
mond niet opent. Die een weg van 
vernedering en zelfs verbrijzeling 
gaat. Vreemd genoeg wordt juist 
in de weg van vernedering het 
oordeel weggenomen en komt be-
vrijding, zo zegt Jesaja over deze 
Knecht. 

Haken de woorden over Jesaja bij 
deze machtige man, die ondanks 
invloedrijke positie in zijn manne-
lijkheid vernederd is, ontnomen 

Deze zomer bezochten we het museum van de schilder Henk Helman-
tel in Westeremden, Groningen. Helmantel schildert werkelijk prachtige 
stillevens. Een van zijn schilderijen laat een hele oude Bijbel zien, open-
geslagen bij het titelblad van het Nieuwe Testament. “het NIEUWE TES-
TAMENT ofte alle boecken des Nieuwen Verbonts onzes Heeren JESU 
CHRISTI…” staat met oude drukletters te lezen. In een compositie heeft 
Helmantel een gebold glazen vaasje met een groene twijg op dat titel-
blad gezet. Door de bolling van het glas is de naam ‘JESU’ enorm uitver-
groot. Daar legt hij in dit stilleven de nadruk op. “Nieuw leven” noemde 
Helmantel deze compositie. Het is met recht een geloofsbelijdenis van 
de schilder: in het Evangelie gaat het over Jezus en nieuw leven begint 
met Hem! Precies hierover gaat het in het Bijbelgedeelte van Filippus en 
de kamerling uit Ethiopië. 
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van toekomst? “Over wie gaat dit”, zo vraagt hij aan 
Filippus, “heeft de profeet het over zichzelf of gaat 
het over iemand anders?” 

Dan verkondigt Filippus hem Jezus Christus. Filippus 
verstaat die oude woorden van Jesaja vanuit Jezus 
Christus. Over Hém gaat het in dit gedeelte. Hij is de-
gene die de weg van vernedering en dood is gegaan 
en door God zelf weer is opgewekt, die een Naam 
heeft gekregen boven alle namen. Filippus vertelt ons 
dat we Gods woorden pas goed kunnen begrijpen 
vanuit Jezus zelf. We begrijpen Gods woord vanuit 
een persoon, vanuit Jezus Christus, God zelf die naar 
ons heeft omgezien en waarmee we verbonden zijn. 
Hij is het levende Woord van God dat om ons vlees is 
geworden, onder ons heeft gewoond, onze vernede-
ring heeft gedragen en ter wille van onze ongerechtig-
heid ten onder is gegaan. 

Daarmee staat er een dikke rode streep door onze 
schuld én door onze dwaalwegen. Dat stemmeloze 
Lam, dat is een spiegel voor wie wij zelf zijn en waar 
we van binnen mee worstelen: onze zwakte, onze 
mislukkingen, onze onvolmaaktheid, onze breuken en 
butsen die we opdoen in het leven – ze zijn op Hem 
terecht gekomen. We mogen weer opstaan in een 
nieuw, verzoend en geheeld leven. In Jezus Christus 
en achter Hem aan wordt nieuw leven zichtbaar en 
mogelijk, daar groeit een nieuwe twijg, bloeit nieuw 
leven open…. 

Wanneer Filippus vol vuur Jezus verkondigt aan deze 
Ethiopiër komt hij tot geloof: Deze Jezus die zijn leven 
heeft gegeven wordt ook zijn Heer. Het water van de 
doop bezegelt zijn geloof. 

De dichter ds. André Troost plaatste het vol-
gende gedicht bij het schilderij van Helmantel

Er is een naam
 

Er is een naam
Voor wat geen naam mag hebben

Er is een naam
Voor wie verstrikt in duizend spinnenwebben

Niets dan de dood voor ogen heeft

Er is een naam
Een twijgje in de lente

Een tak aan een dorre struik
Een blaadje aan een oude boomstronk

Een voorjaar dat in licht ontluikt

Er is een naam
Tussen gisteren en morgen

Er is een naam
Tussen oud en nieuw

Tussen wat was en zal komen
Er is een naam:

Ik droeg je toen je viel. 

A.F. Troost

Uit: Licht dat leven doet, 2021, Kok Boekencen-
trum Uitgevers

Eén rond de Bijbel – het thema waarmee we dit jaar 
als gemeente op weg gaan.  We worden als gemeente 
uitgenodigd om in dit nieuwe seizoen samen te ver-
staan wat de woorden van God voor ons betekenen. 
Daarin zullen we telkens met vreugde ontdekken de 
werkelijke aanwezigheid van onze Heer, Jezus Chris-
tus, de Levende, de Zoon van God. 

In het gewaad van zijn Woord komt Christus zelf tot 
ons, spreekt ons aan en komt aanwezig in ons leven. 
In de heilige Doop en heilig Avondmaal bezegelt Hij 
zijn aanwezigheid in en onder ons. “Dan zullen we, 
samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog 
en diep de liefde van Christus is. Dan zullen we erva-
ren en begrijpen dat die liefde van Christus ons men-
selijk verstand te boven gaat. Ons hele wezen zal dan 
vol van God zijn”. (Ef.3:18)

• Kees Verduijn
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EREDIENSTEN
Zondag 18 september
9:30 ds. J.A. van den Berg, Amersfoort
19:00 de heer J. Kroon
 Collecten
 1. Noodhulp Pakistan
 2. Kerkrentmeesters

Zaterdag 24 september
15:00 ds J. Steenkamp en dhr. J. Kroon
 Trouwdienst Timon en 
 Amarins Schuurman-Wehkamp

Zondag 25 september - Startzondag
09:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds. Rianne Boogerd,
 Gez. jeugddienst in de Ger. Kerk
 Collecten
 1.Jeugd
 2. Kerkrentmeesters
 3. kerkrentmeesters

Zondag 2 oktober - Israelzondag
9:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds J. Steenkamp 
 Collecten
 1.Voedselpakketten Oekraïne
 2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 7 oktober  (Amsterdam)
12:30 ds. J. Steenkamp
 Trouwdienst Corné van den Brandhof
 en Lisette Mulder

Zaterdag 8 oktober
14:30	 Da.	A.M.	Verbaan 
 Trouwdienst Alwin Grubben en
 Chantal van Voorst

Zondag 9 oktober 
9:30 ds. F. van Velzen, Amersfoort
19:00 ds. J. Steenkamp,
 Gez. ZWO dienst 
 Collecten
 1. Operatie Mobilisatie
 2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 14 oktober, (Sint Joriskerk, Amersfoort)
15:00 ds. J. Steenkamp en dhr. J. Kroon
 Trouwdienst Maarten de Vries
 en Marieke van den Berg

BEZORGING BLOEMENGROET
September  
18-09 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers
25-09 Stieneke Meppelder Mw. Mulder
18-09 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers
25-09 Stieneke Meppelder Mw. Mulder

Oktober
2-10 Nellie Scherrenburg Mw. van de Top
9-10 Dineke van Veldhuizen Francis Wolfs
16-10 Ria Brinkman  Piet de Groot
23-10 Teuni van de Hoef Hennie Kamp

BIJ DE EREDIENSTEN
Huwelijk Timon & Amarins
Zaterdag 24 september a.s. wordt het een hele bijzon-
dere dag voor Timon Schuurman en Amarins Schuur-
man – Wehkamp. Zij hopen op deze dag samen te 
komen in de Maranathakerk (15.00 uur) om daar de 
zegen van God te ontvangen over hun ja-woord. Vorig 
jaar zeiden ze, ten overstaan van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand, al ‘ja’ tegen elkaar maar beiden 
hebben ook het verlangen om voor het aangezicht van 
God deze verbintenis te onderstrepen. 

Deze keuze wordt benadrukt door de Psalm die we in 
de trouwdienst willen lezen en overdenken: ‘De HEER 
is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets’ (Psalm 23). 
Timon en Amarins zijn inmiddels al heel wat jaren 
samen, en in de achterliggende jaren werden ze ook 
vader en moeder van Fenne en Jesse. Ondanks hun 
volle agenda’s als fysiotherapeut en verpleegkundige 
hebben Timon en Amarins ook de  premarriage cour-
se gevolgd. Deze avonden hebben ze als verdiepend, 
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inspirerend en opbouwend ervaren. Als Maranatha-
kerk wensen we bruidegom en bruid, samen met de 
wederzijdse ouders, andere gezinsleden, familie en 
vrienden een prachtige dag toe. Ook hopen we dat er 
vanuit de gemeente broeders en zusters van de gele-
genheid gebruik maken om weer eens een huwelijks-
dienst mee te maken. 

Het is mooi als we als christelijke gemeente om hen 
heen staan en delen in hun vreugde. Een felicitatie-
kaart sturen kan naar het adres van Timon en Ama-
rins: Tureluurweide 6, 3927 SH, Renswoude. 

Huwelijk Corné van den Brandhof en Lisette 
Mulder
Op 7 oktober hopen Corné en Lisette elkaar eeuwige 
trouw te beloven. Corné komt uit Lunteren en is 29 
jaar en Lisette komt uit Wekerom en is 28 jaar. Ze zijn 
elkaar in hun jonge jaren tegengekomen bij het stap-
pen. Lisette ging nog studeren (en op kamers) in Nij-
megen, Amsterdam en zelfs een poosje in Valencia. 
Ondertussen was Corné druk aan het werk o.a. aan 
hun eerste huis in Lunteren. Corné is na de havo gaan 
werken bij zijn vader in het bouwbedrijf. Een paar jaar 
geleden is hij een eigen bedrijf begonnen en maakt 
nu met veel plezier betonvloeren. Lisette werkt nu als 
strategisch en operationeel consultant bij verschillen-
de bedrijven. 

Corné heeft Lisette vorig jaar op vakantie in Costa Rica 
ten huwelijk gevraagd en ze wonen samen in Lunteren 
aan de Zilvervoslaan. Ze gaan trouwen in Amsterdam 
met familie en vrienden en hebben er ontzettend veel 
zin in. Het was goed om jullie te leren kennen op de 
Pre Marriagecourse. Fijn dat jullie enthousiast mee-
deden en ook jullie vragen op tafel durfde te leggen. 
Juist bij God kun je terecht met al je vragen. Hij zegt in 
Jesaja 41 vers 10: “Wees niet bang, want Ik ben bij je, 
vrees niet want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je 
helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechter-
hand.”. We wensen jullie een heerlijke trouwdag, een 
liefdevol leven en het vertrouwen toe dat God er altijd 
is.

Huwelijk Alwin en Chantal
Zaterdag 8 oktober hopen Alwin Johannes Grubben 
en Chantal van Voorst elkaar eeuwige trouw te belo-
ven. Ze willen over hun huwelijk Gods zegen vragen 
tijdens de trouwdienst in de Maranathakerk om 14.30 
uur. Dominee Anne Verbaan uit Ede hoopt bij deze 
dienst voor te gaan.

Alwin en Chantal hebben dit jaar de Pre Marriagecour-
se gevolgd, deze bijeenkomsten hebben zij als bijzon-

der waardevol ervaren voor zowel de band met elkaar 
als met God. Het was God die hen bij elkaar bracht, Hij 
is de God die liefde en trouw is.1 Johannes 4 vers 19 
zegt: “We hebben lief omdat God ons het eerst heeft 
liefgehad.

Blijf vooral samen in gesprek en maak er een mooi hu-
welijksleven van. Wij wensen jullie een onvergetelijke 
trouwdag, een liefdevol leven en het vertrouwen toe 
dat God er altijd is.

ZWO dienst - En nu jij!! ll 
Zondagavond 9 oktober in de Maranathakerk
En nu jij! is het thema van de komende ZWO dienst op 
zondag 9 oktober om 19.00u in de Maranathakerk. Ds. 
Jacques Steenkamp zal deze dienst leiden en John 
Maasland, directeur van Operatie Mobilisatie, spreekt 
in deze dienst over de Bijbelse opdracht van zending, 
wat onze rol daarin is als Kerk en hoe het Evangelie 
wereldwijd wordt gedeeld en levens veranderd. Na de 
dienst ben je van harte welkom om nog gezellig na te 
praten	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie	of	thee.
Van harte welkom namens de ZWO commissie van de 
gezamenlijke kerken en Operatie Mobilisatie.

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 18 september 2022 - Noodhulp 
overstromingen Pakistan
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan 
getroffen door de heftigste regens ooit. Grote over-
stromingen zijn het gevolg, een derde deel van het 
land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 
doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwes-
ten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. 
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar 
beschadigd, en veel vee is verdronken.
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Het	leed	is	onbeschrijflijk	en	de	nood	is	hoog.	En	als	
het water straks weg is, dreigt honger, want de oog-
sten zijn vernietigd. 

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pa-
kistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te 
voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 
gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van 
getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.

Zondag 25 september 2022 – Jeugd
Het geld voor deze collecte zal gebruikt gaan worden 
voor activiteiten tbv van de jeugd vanaf 12 jaar. 

We willen dit seizoen 2 activiteiten in het najaar en 2 
activiteiten in het voorjaar met de jeugd gaan organi-
seren.	Dit	zullen	sportieve	activiteiten	zijn	zoals	 een	
volleybal avond in Ut Sporthuus, bowlen, schaatsen 
maar ook een activiteit welke we tezamen met Opera-
tie Mobilisatie willen gaan organiseren. 

Zondag 2 oktober 2022 – Israëlzondag - 
Voedselpakketten Oekraïne
Veel Joodse ouderen in Oekraïne leven in diepe ar-
moede. Met een pensioentje van 50 tot 75 euro per 
maand hebben ze nauwelijks genoeg geld om rond te 
komen. Vaak moeten ze kiezen: betaal ik voor verwar-
ming, of koop ik medicijnen? Besteed ik geld aan huur, 
of koop ik wat te eten? Dankzij de voedselpakketten 
van Christenen voor Israël is het leven voor hen draag-
lijker.

Koen Carlier en zijn Christenen voor Israël-team ste-
ken de handen uit de mouwen om deze Oekraïense 
Joden te helpen. Samen met een groot aantal vrij-
willigers pakken ze voedselpakketten in en brengen 
die bij mensen in verschillende gebieden in Oekraïne. 
Daarnaast steken ze de Joodse gemeenschappen 
een hart onder de riem en laten ze zien dat er mensen 
zijn die aan hen denken en aandacht voor ze hebben.
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“Jullie bezoek is voor mij het bewijs dat er nog goede 
mensen zijn”, zei de 81-jarige Katia toen ze deur van 
haar krakkemikkige huisje opende. De Joodse vrouw 
woont eenzaam en alleen op het uitgestrekte platte-
land van Oekraïne. “Ik heb gebeden voor jullie komst. 
Bedankt dat jullie naar me omzien. Ik kan niet koken, 
ben halfblind en te zwak om iets op te tillen. Bedankt, 
uit de grond van mijn hart.”

Zondag 9 oktober 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 ge-
had 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 re-
gio’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 
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.

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Mevr. Dit van Assenbergh – van de Voort kwam thuis 
ten val en brak daarbij, bij nader inzien, haar heup. Na-
dat zij hieraan geopereerd was, werd zij overgebracht 
voor revalidatie naar Norschoten te Barneveld (Klaver-
weide 1, 3773 AW, afd. 3, 2e etage, k.15). Aangezien 
Dit ook veel hinder ondervindt van een gekneusde 
knie is de revalidatie een pijnlijk en waarschijnlijk ook 
langdurig traject. 

Dhr. Wim Klomp verblijft in De Riethorst (Willy Brandt-
laan 20, 6716 RR, Ede). Stagnatie en vooruitgang strij-
den in Wim om voorrang. Een bemoedigende groet is 
welkom. Laten we daarin, en zeker ook in onze gebe-
den, zijn vrouw Hennie niet vergeten (Park Den Eng 
22, 6741 ZP, Lunteren).

Dhr. Theo Oevering verblijft in Verpleeghuis Oranje 
Nassau’s Oord te Wageningen (Kortenburg 4, 6704 AV, 
Wageningen). De zorg voor hem en het heen en weer 
reizen naar Wageningen vraagt veel van zijn vrouw 
Jannie. Ook zij kan een bemoediging goed gebruiken: 
Dr. A. Kuyperstraat 42, 6741 XL, Lunteren.

Mevr. Jopie Blotenburg – van Nieuw Amerongen ver-
blijft tijdelijk in Nieuw Avondrust te Voorthuizen (Van 
Den Berglaan 30, 3781 GH, Voorthuizen, kamer 47). 
Zij is daar opgenomen in verband met ernstige pijn-
klachten en sterk verminderde mobiliteit. Hopelijk zal 
het verblijf daar niet te lang duren en kan zij binnen-
kort terugkeren naar haar vertrouwde woning aan de 
Ruitenbeekweg. 

Dhr. Ger van Alphen (Zorgvilla Nieuw Boschoord, 
Bosrand 1, 6741 DL, Lunteren) onderging onderzoe-
ken. Dit traject is niet zonder zorg en onzekerheid. We 
denken hierbij ook aan zijn vrouw Riet. Haar kwets-
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bare gezondheid weegt in deze onzekere periode nog 
zwaarder.

Dhr. Bertus en mevr. Beppie Lijbers (Hillegondalaan 
11, 6741 DP, Lunteren) weten ook wat het (opnieuw) 
betekent om in de medische molen te zitten. Beppie 
onderging een schouderoperatie en Bertus wacht op 
een rugoperatie. Hopelijk kunnen we hen, te zijner tijd, 
weer in de Maranathakerk ontmoeten, dat is de plek 
waar ze al geruime tijd een ‘vaste’ plek hebben. 

Wendy van den Brink woont al weer geruime tijd in 
Wolfheze. In en om haar woning krijgt ze ondersteu-
ning met het oog op haar mentale evenwicht. Hoewel 
Wolfheze niet direct aan Lunteren grenst weet Wen-
dy zich van harte verbonden met de Maranathakerk. 
Een hartelijke en bemoedigende groet aan haar kan 
ze bijzonder waarderen. Het correspondentieadres is 
het adres van haar vader Roelof: Berkhofweg 44, 6741 
XS, Lunteren.

Jip Leppers (Dorpsstraat 69A) kwam op 29 augustus 
met	zijn	fiets	te	vallen.	Hierbij	brak	hij	zijn	heup.	Door	
middel van een operatie is er succesvol een prothese 
geplaatst. Helaas kreeg hij op 30 augustus ook nog 
een herseninfarct. Er wordt nu gezocht naar een plek 
in een revalidatiecentrum. Laten we in onze gebeden 
niet alleen Jip maar ook zijn vrouw Riet gedenken. Zij 
wordt	behandeld	tegen	een	tumor	in	haar	buik. 

Mevr van Eekhout verblijft voor revalidatie na een 
schouderoperatie in Verpleeghuis Pieter Pauw te Wa-
geningen (Costerweg 75, 6702 AA Wageningen). Dhr 
van Eekhout is daarnaast herstellende van zijn dotter 
operatie, het gaat gelukkig al beter maar is nog niet in 
staat zijn vrouw te helpen revalideren. Ook hij kan een 
bemoediging	 goed	 gebruiken:	 Kerkhoflaan	 50,	 6741	
BN, Lunteren.

Mevrouw Hannie Bremer had enkele maanden gele-
den	 een	 ernstig	 fietsongeval	 en	 verblijft	 na	 zieken-
huisopnames en opname in Oranje  Nassau-oord nu 
in Norschoten  (Klaverweide 1, 3773AW Barneveld, ka-
mer 13.11) voor revalidatie. Ze is een langdurig traject 
ingegaan maar is gelukkig vol goede moed.

Geboortebericht
Leona Steenbeek, 29 mei 2022
Van harte welkom Leona in onze gemeente. Wat zijn 
je ouders trots en dankbaar dat jij gekomen bent! Je 
hebt een prachtige naam gekregen: Leona Marjanna! 
Je ouders schrijven op het kaartje: 

Je bent voor ons een cadeautje van God

Waardevol en klein
Wij weten dat waar je ook gaat
Zijn hand op je zal zijn.

Je eerste bezoek aan de gemeente heb je al meege-
maakt. Je mocht de doop ontvangen en Zijn beloften. 
Wij feliciteren Driekus en Marilyn van harte en wensen 
jullie Gods zegen toe als gezin. 

Huwelijk Sean Leon The en Sylvia 
Grondman
Sean Leon en Sylvia zijn beiden 22 jaar oud, en ze zijn 
sinds kort lid van de Maranatha kerk. Op 2 september 
zijn ze getrouwd en sindsdien wonen ze aan de Dorps-
straat 138 in het mooie Lunteren. 

Gebed

Heer God, Wat de toekomst mij zal brengen 
blijft voor mij een groot geheim. Maar ik weet 
dat een mens niets vast in handen heeft. Zelfs 

wat vandaag zijn stevige zekerheid is, kan mor-
gen definitief ontvallen: gezondheid en levens-
kracht, de nabijheid van goede mensen en de 

trouw van vrienden.

Ik bid U, Heer, verlaat ons niet als kwade dagen 
aanbreken en het in mijn geest heel duister 

wordt. Laat niet toe dat ik ooit ga twijfelen aan 
de zin van een gegeven bestaan en aan uw 

eindeloze barmhartigheid.

Amen.
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Ze komen beiden oorspronkelijk uit het noordoosten 
van het land. Sean Leon groeide op in Zuidwolde, 
Drenthe en kwam in Ede wonen om Biologie te stu-
deren aan de Wageningen Universiteit. Momenteel 
studeert hij in Nijmegen om biologieleraar te worden 
op een middelbare school. Sylvia is opgegroeid in Den 
Ham, Overijssel en heeft ook in Ede gewoond voor 
haar studie theologie aan de CHE. De afgelopen twee 
jaar heeft ze gewerkt voor de HGJB en gewoond op de 
Wittenberg in Zeist. Op dit moment is Sylvia bezig met 
een module om kerkelijk werker te worden en hoopt 
ze aan de slag te gaan in het (kerkelijk) jeugdwerk. 

Ze hebben elkaar leren kennen op de middelbare 
school in Ommen, waar ze beiden op zaten en sinds 
2017 hebben ze een relatie. Het kwam dan ook heel 
goed uit dat ze allebei naar Ede gingen om te stude-
ren. In 2021 zijn ze verloofd en op zoek gegaan naar 
een geschikte woning. Na een uitdagende zoektocht 
hebben ze een plek gevonden in Lunteren.  Ze hebben 
hierin Gods rijke voorziening ervaren. Na het vinden 
van hun huidige woning, zijn ze ook op zoek gegaan 
naar een plaatselijke kerk. Ze komen allebei uit een 
andere kerkelijke achtergrond en in de Maranathakerk 
hebben ze een gemeente gevonden waar ze zich al-
lebei thuis voelen en waar ze graag samen de verbin-
ding met God willen zoeken. 

Wij als gemeente heten hen van harte welkom in de 
Maranathakerk en zien ernaar uit hen beter te leren 
kennen. We bidden voor hen de rijkdom van Zijn liefde 
voor hun huwelijk en hun toekomst. Mogen de woor-
den van Psalm 119:105 een realiteit zijn in jullie leven: 
“Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op 
mijn pad.”

50 jaar getrouwd.
Op 27 juli was er feest in de Haverkamp. Op deze dag 
vierden Gerrit en Petra van Houwelingen hun 50-jarig 
huwelijksjubileum. Samen met hun 4 kinderen en 10 
kleinkinderen hebben ze dit in goede gezondheid met 
elkaar, tijdens een gezellig weekend kunnen vieren.  

Gerrit en Petra leerden elkaar kennen in Achterberg. 
Hier begon voor beiden hun loopbaan in het onder-
wijs. 

De oudste 2 zonen zijn hier geboren. De beide jong-
ste kinderen kwamen in Genemuiden ter wereld. Waar 
Gerrit in 1978 directeur werd van een basisschool. 

Na ruim 40 jaar, zijn ze 3 jaar geleden naar Lunteren 
verhuisd. Ze wonen met veel genoegen in een senio-
ren- kwadrantwoning in de Haverkamp. 

Voor de verhuizing hadden ze hun voelhorens al eens 
uitgestoken in de Maranathakerk waar ze zich direct 
thuis voelden.

Hun trouwtekst is uit Efeze 3:17: Zodat door uw ge-
loof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u gewor-
teld en gegrondvest blijft in de liefde. De tekst zien ze 
elke dag omdat deze in de slaapkamer hangt en toen 
die tijd gemaakt is door Petra’s vader. Het geeft hen 
een houvast in het leven, wetende dat Hij er altijd is,
in  alle omstandigheden. Dat hebben ze de afgelopen 
50 jaren zeker ervaren. De tekst bepaalt ons er steeds 
bij dat wij met alles bij Hem terecht kunnen.

We hebben echt 10.000 redenen tot dankbaarheid vol-
gens dit echtpaar. Hij leidt ons door dit leven heen.

Wij willen jullie van harte feliciteren met dit gouden 
huwelijksjubileum. Wij wensen dit echtpaar een toe-
komst met Gods zegen die zorgzaam waakt over hun 
levenswegen.

25-jarig huwelijksjubileum
Op 14 augustus j.l. waren Hans en Suzanne van Ginkel 
uit Ederveen 25 jaar getrouwd. 

Met hun zonen Levi, Sem en Silas, schoondochter 
Sophie en de beide families hebben ze dat heuglijke 
feit in datzelfde weekend gevierd.

Hans en Suzanne hebben bijzondere herinneringen 
aan hun trouwdag omdat ze die in 2 fases hebben 
meegemaakt. De eigenlijke huwelijksdatum stond ge-
pland op 27 juni en toen alle voorbereidingen waren 
afgerond overleed in de nacht voor de trouwdag de 
opa van Suzanne plotseling. Met de beide families 
hebben ze toen besloten de trouwdag uit te stellen en 
te verschuiven naar 14 augustus. Een heftige maar 
voor hun ook een bijzondere ervaring, waar ze dierba-
re herinneringen aan hebben.

Hans, van oorsprong uit Lunteren, en Suzanne, afkom-
stig uit het buurtschap Appel tussen Nijkerk en Voort-
huizen trouwden in de Gereformeerde kerk in Nijkerk. 
Ze gingen vervolgens in Lunteren wonen. Maar kort, 
want al gauw kochten ze een oud huisje in Ederveen 
op de plek waar ze nu een prachtige nieuwe woning 
hebben. Daar werden ook hun zonen geboren.

Hans runt met zijn broer een bouwbedrijf en Suzanne 
is helemaal op haar plek als juf op een basisschool in 
Voorthuizen. Ook is Suzanne actief (geweest) bij de 
peuterdienst, het startkamp, de jeugdraad en op dit 
moment bij de catechese.
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Namens de Maranathakerk feliciteren we Hans en Su-
zanne met hun huwelijksjubileum en we wensen hen 
nog vele gezegende jaren met hun gezin toe, gedra-
gen door die mooie trouwtekst uit Lucas 8: “Het zaad 
in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed 
en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het 
koesteren en door standvastigheid vrucht dragen”.

Briljanten bruidspaar Van ‘t Veld.
Zondag 21 augustus j.l. waren Jan en Bep van ‘t Veld, 
wonende aan het Zwartewater maar liefst 65 jaar ge-
trouwd. Ze leerden elkaar kennen in de Hervormde 
kerk van Nijkerk waar ook hun huwelijk bevestigd en 
ingezegend werd. Jan en Bep kregen 4 zonen en heb-
ben inmiddels ook 4 schoondochters, 6 kleinkinderen 
en 3 achterkleinkinderen.

In hun huwelijk hebben ze door het werk van Jan in 
verschillende delen van Nederland gewoond, o.a. Har-
derwijk, Dordrecht en Katwijk aan Zee. Het langst in 
Katwijk aan Zee waar Jan gedurende 21 jaar directeur 
van de Chr. LTS was. Al die jaren was Bep de grote 
ondersteuning, door het gezin op een doortastende 
manier te runnen.

In de vakanties trokken ze er met hun (zelfgebouw-
de) caravan op uit, vaak naar hun favoriete Frankrijk 
maar ook in Nederland waar ze dan op de zondagen 
kerkdiensten in  verschillende plaatsen bezochten. Zo 
oriënteerden ze zich er alvast op waar ze na hun pen-
sionering zouden willen wonen.  Het werd Beps plekje 
op de Veluwe, Lunteren, waar ze in 1,5 jaar zelf hun 
huis bouwden.

En in Lunteren werden ze meteen lid van de Maranat-
hakerk, waar beiden heel lang actief zijn geweest. Bep 
gaf lang leiding aan de handwerkclub en Jan had ver-
schillende functies in en ondersteunend aan de ker-
kenraad zoals scriba, kerkvoogd en op het gebied van 
de ledenadministratie.

Hun huwelijk was altijd gevestigd op een rotsvast ge-
loof met als basis hun trouwtekst uit Mattheüs 6 vers 
33: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij 
gegeven worden”.

Met het ouder worden moest vooral Bep de laatste 
jaren qua gezondheid een aantal stapjes terug doen 
maar gelukkig lukt het hen samen om nog te genieten 
van elkaar.

Dankbaar voor de ervaring hoe je van twee personen 
mag (blijven) groeien tot een hechte eenheid.

Namens de Maranathagemeente van harte gefelici-
teerd met dit prachtige jubileum. We wensen jullie van 
harte Gods zegen toe op jullie verdere levensweg.

40 jaar getrouwd
Op 1 september jl waren Joop en Janneke van de Kaa 
40 jaar getrouwd. In dankbaarheid kijken zij terug op 
deze periode die voorbij lijkt te zijn gevlogen. Zij heb-
ben dit jubileum samen met hun kinderen en kleinkin-
deren gevierd tijdens een familieweekend.

Joop en Janneke wonen hun gehele huwelijksperio-
de in Lunteren en zijn in al die jaren in vele functies 
betrokken (geweest) binnen de gemeente van de Ma-
ranthakerk. Hun huwelijk is gezegd met drie kinderen 
en zes kleinkinderen. Het zevende kleinkind wordt bin-
nenkort verwacht. 

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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Wij feliciteren de familie Van de Kaa van harte met 
dit huwelijksjubileum en wensen hen Gods liefde en 
zegen toe in de komende jaren.

100 jaar!!
Op 27 augustus vierde mevrouw Lijsje Prinsen-van 
Gelder haar 100ste verjaardag! Deze eeuweling woont 
nog zelfstandig en is zowel fysiek als mentaal best 
goed. 

Lijsje is op 7 jarige leeftijd naar Lunteren gekomen 
omdat ze TBC had en niet thuis kon worden verzorgd. 
Haar opa en oma in Lunteren verbouwden een kippen-
hok als slaapkamer voor Lijsje. Het duurde lang voor 
ze hersteld was. Ze vertrok nooit meer uit Lunteren. 

Ze bezocht in Ede de lagere school. Daarna leerde ze 
voor coupeuse. Ze trouwde met meneer van Gelder en 
ze trokken in bij opa en oma aan de Molenparkweg. 
Lijsje vond dit een logische stap. Opa en oma hadden 
jaren voor haar gezorgd. Nu zou zij voor opa en oma 
zorgen. Dankbaar is ze dat ze dit heeft kunnen doen. 
De familie Prinsen groeide met de komst van 2 zo-
nen, Jan en Louis. Veel heeft ze meegemaakt in haar 
leven. Ontzettend veel mooie momenten om in dank-
baarheid op terug te kijken. Maar natuurlijk zijn er ook 
veel verdrietige dingen die ze meedraagt. 

We feliciteren mevrouw Prinsen van harte met haar 
100ste verjaardag en wensen haar Gods zegen toe.

In Memoriam
Hendrik Johan Gaasbeek 
Vrijdag 22 juli jl. overleed, op 79 jarige leeftijd, Hendrik 
Johan Gaasbeek – Nederwoudhof 10.

De laatste maanden ging zijn gezondheid zeer snel 
achteruit. Tot op het punt dat hij zo verzwakt was dat 
hij bijna voortdurend verzorging nodig had. Daarbij 
ging zijn geliefde Cootje voorop en ook zijn kinderen 
en kleinkinderen waren vaak dichtbij.

Als familie hebben zij ook samen met hem afscheid 
mogen nemen en zelfs samen een keuze mogen ma-
ken voor zijn laatste rustplaats op de prachtige Na-
tuurbegraafplaats Koningsakker te Arnhem.

Na zijn dood stond er op zijn rouwkaart geschreven: 
“Ik heb een mooi leven gehad” - woorden die getui-
gen van Henk’s dankbaarheid als mens. Een leven 
gevuld met een succesvol loodgietersbedrijf dat hij 
samen met zijn broer overnam van zijn vader en uit-
eindelijk werd overgenomen door zijn eigen zoon. Een 
leven dat werd aangevuld door Cootje toen zij in 1967 

trouwden en een leven dat verder werd aangevuld met 
de geboorte van hun drie kinderen, Netty, Corine en 
Jan-Carel. Uiteindelijk hebben nog 4 kleinkinderen de 
beker van opa Henk laten overlopen.

Op donderdag 28 juli jl. kwamen we bij elkaar voor de 
dankdienst voor het leven van Henk in de Maranatha-
kerk. Samen met de familie konden we lezen uit Filip-
penzen 4:6-7 en samen met Henk dankbaar zijn voor 
Gods zegen en zorg over zijn leven. Een leven dat be-
stond uit hard werken, heerlijk kamperen en omringd 
door familie.

Na ons samenzijn in de kerk hebben wij het lichaam 
van Henk begraven in de Natuurbegraafplaats Ko-
ningsakker te Arnhem. Wij condoleren zijn vrouw Co-
tje, kinderen Netty en Gert, Corine en Erik  en Jan-Carel 
en Eliana en kleinkinderen Jeanine en Niels, Jannick 
en Robert-Jan, Edlyn en Kaia met het verlies van hun 
lieve man, vader, schoonvader en opa, en wensen hen 
de nabijheid toe van Hem die de Opstanding en het 
Leven is.

In Memoriam
Evert van den Brandt 
Zaterdag 30 juli jl. overleed, op 81 jarige leeftijd, Evert 
van den Brand van Postweg 9a.

Evert was een Lunterse Lunteraan in vlees en bloed. 
Hij werd geboren op de Vaarkamperengweg op 3 au-
gustus 1940 in het huis waar hij later met zijn gezin 
woonde. Uit zijn huwelijk met Eefje worden 3 kinderen 
geboren. Eddy, Marco en Anita. De familie heeft dier-
bare herinneringen aan Evert als echtgenoot en vader, 
bij wie het heel duidelijk was dat zijn gezin zijn eerste 
prioriteit was.

Spullen waren echt niet belangrijk voor hem en daar-
om stond hij er ook om bekend dat hij zijn kinderen 
leerde tevreden te zijn met wat je hebt. Vanuit deze 
levenswijze stond Evert ook bekend als voetballief-
hebber, muzikant bij de Lunterse Muziekvereniging, 
boswachter, grootste voetbalfan van zijn kleinkinde-
ren en nog veel meer dingen.

Evert kende ook de harde kant van het leven. Hij ver-
loor zijn moeder als 3-jarig jochie en moest in 2015 
ook horen dat bij hem de diagnose Alzheimer was ge-
constateerd. Maar ondanks vele tegenslagen was hij 
zich ook in zijn eigen leven terdege bewust van Gods 
zorg en leiding.

En sinds begin 2022 moest hij ook wat meer perma-
nent worden verzorgd in de Honskamp. De afgelopen 
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7 maanden stonden voor Eefje en de kinderen in het 
teken van liefde en nabijheid en mooie herinneringen. 
In hun eigen woorden: “Het heeft ons als gezin dichter 
bij elkaar gebracht”

Op woensdag 3 augustus, op de dag dat hij 82 jaar 
zou zijn geworden, kwamen we bijeen voor de dank-
dienst voor het leven van Evert in de Maranathakerk. 
Samen met de familie konden we lezen uit Psalm 23 
en dankbaar zijn voor de zorg en de rust van de grote 
Herder.

Na ons samenzijn in de kerk hebben wij het lichaam 
van Evert begraven in de gemeentelijke begraafplaats 
te Lunteren. Wij condoleren zijn vrouw Eefje, kinderen 
Eddy en Corien, Marco en Chantal, Anita en Ferry en 
de kleinkinderen met het verlies van hun lieve man, 
vader, schoonvader en opa, en wensen hen de rust en 
vrede toe van Hem die de Grote Herder is.

In Memoriam
Bert Zieleman 
Zondag 28 augustus jl. overleed, op 72 jarige leeftijd, 
Bert Zieleman uit Ederveen.

Hij werd geboren in Hasselt op 9 juli 1950 en groeide 
op in Overberg en Lunteren en woont 41 jaar op hun 
“Heerlijckheid” in Ederveen, het geboortehuis van zijn 
vrouw Hillie. 
Bert en Hillie vierden hun 49-jarig huwelijksfeest op 
16 augustus van dit jaar en uit hun huwelijk zijn drie 
kinderen geboren.  Saskia, Judith en Jeroen. Bert was 
ook erg trots op zijn negen kleinkinderen. Bert was 
een zeer praktisch mens. Daarom was hij ook lid van 
de afdeling oplossingen.  Twaalf jaar geleden ging 
Bert met pensioen en nam hij een andere rol in de 
maatschappij op zich.

Na zijn pensionering nam hij afscheid van de tijdsdruk 
en hield hij zich bezig met tal van taken in de maat-
schappij. Hij hielp bij de aanleg van veel klompenpa-
den in de omgeving van Lunteren en Ederveen. Hij 
stond bekend als de “Klusopa” bij de Triangel en was 
daar ook actief in “de Klusklas”. 

Hij was een zeer fervent motorrijder en zwierf door 
heel Europa, van de Noordkaap tot de Dolomieten, van 
het Reuzengebergte tot Schotland. Hij organiseerde 
motorreizen voor vrienden en kennissen. 

Ook was hij een actieve “collectebroeder” voor de 
jaarlijkse Bazaar van de Maranathakerk. En laten we 
vooral zijn geliefde gele VW kever cabriolet uit 1978 
niet vergeten, die voor geweldige ritten zorgde.

Eind 2020 werd bij Bert kanker geconstateerd. Als de 
praktische denker die hij was, ging hij ook deze uitda-
ging aan met oplossingen in het vizier. Na ruim een 
jaar was het duidelijk dat er geen genezing mogelijk 
was en Bert zei dan ook meermaals: “pluk de dag én 
kijk wat er wèl is”.

Op donderdag 1 september kwamen we bij elkaar 
voor de dankdienst voor Berts leven in de Maranat-
hakerk. Samen met de familie konden we lezen uit 2 
Korintiërs 4 en dankbaar zijn voor het heldere licht van 
Jezus’ liefde dat door Bert heen scheen, zelfs toen 
zijn aarden pot begon te kraken.

Na ons samenzijn in de kerk hebben wij het lichaam 
van Bert begraven op de gemeentelijke begraafplaats 
te Lunteren. 

Wij condoleren zijn vrouw Hillie, kinderen Saskia en 
Klaas, Judith en Daniel en Jeroen en Nicolijn en de 
kleinkinderen Boaz, Mette, Lotte, Wouter, Sjoerd, 
Joost, Thijmen, Jasper en Boudewijn met het verlies 
van hun lieve man, vader, schoonvader en opa, en 
wens hen de rust en vrede van Hem die het grote licht 
is.

Nieuw ingekomen.
Sinds deze zomer hebben Joanne en Harry Brouwer 
en kinderen zich laten inschrijven bij de Maranatha-
kerk. Zij wonen aan de Dr. P. Hoekstarlaan te Lunteren. 

Helemaal vreemde gezichten hebben ze niet voor ons. 
Al geruime tijd bezochten zij regelmatig de diensten in 
onze kerk. Eerder waren zij aangesloten bij de Advent-
kerk in Amersfoort en de Oude Kerk in Lunteren. 

We heten hen van harte welkom en wensen hen een 
goede en gezegende tijd toe in de Maranathakerk!

Bedankt!
Rina Klomp heeft zicht jaren ingezet voor onze ge-
meente. Ze heeft club gegeven, catechese en ze hielp 
mee om de peuterdienst op te zetten. 

Later bezocht ze mensen. Eerst via de HVD en later 
werd dat als Pastorale Medewerker. We willen je har-
telijk bedanken voor je tijd, inzet en toewijding. 

Fijn dat je zoveel mensen bezocht en dat je zo ook de 
liefde van Jezus verspreidde. We wensen je de woor-
den uit Romeinen 1 vers 7b toe: Genade zij u en vrede 
van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
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Huiskamergesprekken 
Voor Wijk 8 staan deze gepland op donderdagavond 
29 september of maandagochtend 3 oktober. De stra-
ten van wijk 8 liggen midden in het dorp. 

Het thema wat we behandelen is gelijk aan het jaar-
thema: Eén rond de Bijbel. Woont u in wijk 8? Van 
harte welkom bij uw ouderling, Marian Goor, aan Bee-
klaantje 8a. 

U wordt nog persoonlijk uitgenodigd en kunt zelf be-
palen	wanneer	het	u	het	beste	uitkomt. 

VAN ONZE PREDIKANT
De dominee zat te denken...
Jezus sprak tot menigten over discipelschap bij vele 
gelegenheden. Hij herinnert de mensen er regelmatig 
aan dat discipelschap opoffering vereist. Navolger van 
Jezus zijn is een reis waarvan we niet weten hoe de 
eindbestemming eruit zal zien.  Discipelschap is ook 
een groot kerkelijk woord waar we een heel vreemde 
relatie mee hebben. Hoe ziet het volgen van Jezus er ei-
genlijk uit en wat betekent dat voor ons leven vandaag? 
Als je een gemakkelijk antwoord hebt, denk ik dat er 
veel geld te verdienen valt als auteur en gastspreker. 

Discipelschap roept een gevoel van actie op. Discipelen 
klinken als mensen die in de wereld dingen doen die te 
maken hebben met het volgen van en het hebben van 
geloof in Jezus. Het kan een uitdaging zijn om te bepa-
len waar discipelschap in ons eigen leven plaatsvindt.  

Ik vermoed dat voor veel mensen discipelschap dat-
gene is wat dominees of andere gezanten in de we-
reld doen: bidden, de Bijbel lezen, de armen helpen, 
de zieken bezoeken, de jongeren onderwijzen, de rou-
wenden troosten, enz. En als we eerlijk zijn over de 
geschiedenis van onze kerk in Nederland, hebben veel 
gemeenten gewild dat predikanten “discipelschap” 
voor hen deden. Niet op de manier waarop een koning 
een dienstmeisje zou hebben om namens hem het 
kasteel schoon te maken, maar meer op de manier 
waarop een leerling liever heeft dat de leraar het wis-
kundeprobleem op het bord afmaakt dan dat hij naar 
voren wordt geroepen om het zelf uit te schrijven.

Natuurlijk weten we dat er vele manieren zijn om 
een discipel te zijn. Van een vrijwilliger die kof-
fie	 zet,	 het	 kerkblad	 uitdeelt,	 al	 25	 jaar	 in	 de	 ker-
kenraad zit, zondagschool geeft en in het alge-
meen de kerk functioneel maakt. Of misschien 
de biddende persoon die elke week voor de hele 
gemeente bidt. Of misschien de trouwe bijbelstu-

dent die zich houdt aan een regelmatig leesplan.  

Maar soms kan discipelschap ook het overrompelde 
gezin zijn dat het voor elkaar krijgt om één keer per 
maand of zelfs per zes weken naar de kerk te komen. 
Soms is discipelschap die trouwe oudere die alt zingt 
in het koor, die de meeste weken in de kerk verschijnt, 
die wat hij kan in de collectebus doet, ook al is dat niet 
veel, en die er gewoon is, ook al heeft hij niet de lei-
ding in de kerkenraad of deelt hij geen kerkbladen uit.  

Discipelschap ziet er voor verschillende mensen ver-
schillend uit. Voor sommigen is het dienen, voor an-
deren leiderschap, voor anderen studie, voor anderen 
zorg en medeleven, weer anderen aanwezigheid en 
consequent zijn.  

Maar bovenal is het, op dit moment in 2022, ook iets 
waar we mee worstelen. Discipelschap gaat vandaag 
over het stellen van goede vragen. Vragen als:

Wie zijn wij? Wat is onze identiteit?
Wat betekent het om mensen van het geloof te zijn?
Wat betekent het om geloof te beoefenen in een ge-
meenschap?
Hoe ziet het er voor ons uit om de wereld vandaag te 
dienen?
Waar roept God ons nu toe op?
Waarom is de kerk belangrijk voor ons vandaag?
Waarom is zij belangrijk voor de wereld?

Lange tijd werd aangenomen dat we alle antwoorden 
op deze vragen kenden en dat we allemaal dezelfde 
antwoorden hadden. Kerk was gewoon een kwestie 
van de ruimte bieden aan mensen die meestal col-
lectief begrepen dat discipelschap betekende dat we 
Jezus moesten volgen en samen goede christenen 
moesten zijn. 

Maar ik ben er vrij zeker van dat we vandaag de ant-
woorden op die vragen niet kennen, en ook niet weten 
of we die ooit hebben gehad. Ik ben er vrij zeker van 
dat als er één ding is dat mensen boven alles heeft 
doen wegdrijven van geloofsgemeenschappen, het is 
dat ze niet weten waarom al die kerkgedoe belangrijk 
is en dat ze vaak berispt worden omdat ze het vragen.  

Hoewel sommigen het misschien niet met mij eens 
zijn, denk ik dat het een van de belangrijkste taken is 
van predikanten en kerkleiders vandaag de dag om 
deze vragen te stellen, om te praten over discipel-
schap en wat het betekent, om toe te geven dat we 
niet weten waar het volgen van Jezus ons zal brengen 
of hoe het ons zal veranderen. 
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Maar Jezus kent de weg. En Jezus roept ons om te 
volgen, zelfs als dat betekent dat we dingen moeten 
opgeven waarvan we nooit gedacht hadden dat we 
die zouden moeten achterlaten. Want hoe God ons 
aan de andere kant verandert, zal het verschil maken.

• Jacques Steenkamp

UIT DE KERKENRAAD
Samenvatting Grote Kerkenraad 28 juni 
2022
Opening
Jacques Steenkamp opent de vergadering met een 
overdenking n.a.v. Mattheus 11:28-29 ‘Kom allen bij 
mij, die vermoeid zijn, Ik zal jullie rust geven’ . Aanslui-
tend zingen we lied 629: De kracht van uw liefde.

Vanuit de diaconie
Jan van Hierden (penningmeester van de diaconie) 
licht de jaarrekening toe. Deze is al in de diaconie be-
sproken en de kascontrole heeft reeds plaatsgevon-
den. We nemen de jaarrekening globaal door.  Er zijn 
geen vragen vanuit de GK. Na ondertekening door de 
voorzitter en de scriba kan de jaarrekening worden in-
gediend.

Beleidsplan
Op 30 juni a.s. staat de eerste bijeenkomst van de 
werkgroepen gepland.

Vanuit het Moderamen
-De wijze van besluitvorming in de kerkenraad is op-
nieuw uitgewerkt en aangereikt aan de kerkenraads-
leden.
- Het draaiboek van de bevestigingsdiensten is naar 

aanleiding van de laatstgehouden bevestigings-
dienst aangepast.

- Geprinte liturgieën worden uitsluitend verstrekt bij 
rouw-/trouwdiensten en bijzondere diensten. Voor 
degenen, die moeite hebben met het lezen van de 
beamer zijn er grootletter liedboeken aanwezig. Er 
wordt geïnformeerd of er ook grootletterboeken van 
Hemelhoog beschikbaar zijn.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
Er wordt gewerkt aan een kostenoverzicht gekoppeld 
aan het gebruik van de kerk voor b.v. trouwdiensten.
Vanuit de gemeente is gevraagd of het mogelijk is om 
vaker/wekelijks		‘koffiedrinken	na	de	dienst’	te	organi-
seren. We gaan op zoek naar vrijwilligers om hierbij te 
ondersteunen.

Door een taakverschuiving binnen het CvK is Janet 
Bos degene die zich bezighoudt met het archief van 
de MK. Madelijn Brons is secretaris CvK. Er zijn nog 

twee vacatures binnen het College (o.a voor actie 
Kerkbalans).

Vacatures kerkenraad
De gehoorde/ingediende namen voor de verschillen-
de vacatures worden besproken. De komende weken 
worden er gemeenteleden benaderd met de vraag of 
zij zich geroepen voelen.

We zijn op zoek naar: 2 x ouderling/kerkrentmeester, 
2 x diaken, 1 x ouderling, pastoraal medewerkers, ty-
piste (voor liturgie bijzondere diensten).

Vanuit de Taakgroepen
Taakgroep Vorming & Toerusting heeft een nieuw 
jaarthema gekozen:  Eén rond de Bijbel. Aan dit jaar-
thema zullen meerdere subthema’s gehangen wor-
den. Deze thema’s zullen ook tijdens de kerkdiensten 
aan de orde komen. 

Onlangs is er rond lunchtijd een ‘deeltafel’ georgani-
seerd bij een gemeentelid thuis. Dit idee is vanuit de 
twee kringen 50+ geopperd om ook onderlinge ont-
moeting in de zomerperiode te hebben. Dit initiatief 
is heel positief ontvangen; er was veel belangstelling. 

Sluiting
De vergadering wordt afgesloten met gebed.

• Henny Neutel, scriba

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
juni, juli en augustus 2022.
26-06  € 312,66 
03-07  € 388,50 
10-07  € 346,58 
17-07  € 440,62 
24-07  € 262,01 
31-07  € 399,42 
07-08  € 290,53 
14-08  € 297,78 
21-08  € 362,13

Daarnaast ontvingen we in de afgelopen periode de 
volgende	giften:	€ 500,00	ten	behoeve	van	de	jeugd-
raad via de bank, €100,00 ten behoeve van de kerk, 
€ 10,00	ten	behoeve	van	de	kerk	en	€	10,00	ten	behoe-
ve van de diaconie via de heer Kroon. 

Stand maandelijkse deurcollecte
Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel voor de derde 
collecte voor het bekostigen van initiatieven ter ver-
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binding en bemoediging van onze gemeente en bre-
dere Lunterse gemeenschap in deze Corona-tijden.
De opbrengst van de collecte voor het dit doel op 26 
juni was 2022 is € 179,93 en op 31 juli €50,28.

De tussenstand komt hiermee op € 2.614,64

De volgende derde collecte wordt gehouden op 25 
september 2022. 

Namens het college hartelijk dank voor de collecten 
en giften die wij mochten ontvangen in welke vorm 
dan ook. 

• Tonny van Dijk, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Collecte overzicht juni, juli en augustus 2022

5/6-06 De voedselbank € 1.242,56
 (Pinkstercollecte)
12-06   Eigen Diaconie € 501,38
19-06  Kinderhospice binnenveld € 333,05
26-06 See U € 543,96
03-07 Jeugddienst  € 372,39 
10-07 Wycliff Congo € 828,65
17-07 Libanon € 647,45
24-07 Operatie Mobilisatie € 746,09
31-07 Red een Kind € 476,18
07-08 Jong Protestant € 305,01
14-08 Eigen Diaconie € 250,33

Naast bovenstaande giften mochten wij ook nog in 
juni een algemene gift van € 300,- en € 20,- ontvangen 
tbv onze werk in de diaconie.

“God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te 
eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, 
zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.”  2 
Korintiërs 9:10

Dank voor al uw bijdragen ! 

• Jan van Hierden, penningmeester

VORMING EN TOERUSTING
Jaarthema: Eén rond de Bijbel
Als gemeente hopen we in deze maand met het 
nieuwe seizoen te starten. Net als alle andere jaren 
weten we niet wat het winterseizoen ons gaat bren-
gen. Wat we wel weten is dat we geroepen zijn (en 
worden) om als leerling van Jezus te leven. Als deel 
van Zijn wereldwijde 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 lofprijzing, aanbidding en verootmoediging is 
het lezen en luisteren naar de Bijbel een onmisbaar 
en wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Elke 
keer weer komen 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 lezend luisteren 
naar de Bijbel. Het jaarthema voor het seizoen 2022-
2023 is daarom: Eén rond de Bijbel. Zowel bij bestaan-
de als nieuwe activiteiten zal de Bijbel opengaan. 

Dit geldt natuurlijk ook voor de samenkomsten op 
zondagochtend en zondagavond. In een viertal ere-
diensten gedurende het seizoen hopen we expliciet 
aandacht te besteden aan emoties in de Bijbel. 

De volgende emoties zullen aan bod komen: dank-
baarheid, boosheid, verdriet en blijdschap. Ook zullen 
alle kerkbodemeditaties vanaf deze maand tot en met 
de maand juli in het teken staan van het jaarthema. 

Gedurende het seizoen zullen er door en namens Vor-
ming & Toerusting allerlei activiteiten aangeboden 
worden waaraan u kunt deelnemen. 

Houdt hiervoor de website, het kerkblad en de nieuws-
brief in gaten. 

• Ds. Jacques Steenkamp en Cock Kroon
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Programma startzondag 25 september
Zondag 25 september starten we het nieuwe seizoen 
met een feestelijke dienst. Naast het samen zingen 
zal ook het projectkoor o.l.v. Jan Hendrik van Scho-
thorst haar bijdrage leveren. Ds. Steenkamp zal in de 
verkondiging de verbinding leggen met het jaarthema 
Eén rond de Bijbel, dit zal hij doen vanuit het Bijbel-
boek Handelingen, hfst. 17 vers 10 tot en met 14. 

Na de dienst is er gelegenheid om deel te nemen 
aan een brunch. Ondertussen kunt u ook op de foto 
gaan in de kerk. Karen Borren zal de foto’s maken. 
Op de betreffende foto zal dan ook het jaarthema 
vermeld worden, mooi om deze thuis op te hangen. 
Op die manier blijft het jaarthema ook daar in beeld.  

Voor de kinderen wordt er deze ochtend, direct na de 
eredienst, een Bijbelse vossenjacht georganiseerd. De 
bijzondere Bijbelse ‘vossen’ laten zich graag vinden! 

Op weg naar de startzondag is het raadzaam om de 
website en nieuwsbrief in de gaten te houden, daarop 
zal wellicht nog aanvullende informatie verschijnen.

Programma 2022-2023
Na de startzondag starten de activiteiten in onze ge-
meente. We zijn dankbaar dat er veel mensen opstaan 
om deze activiteiten te organiseren. U bent van harte 
welkom bij de kringen, cursussen en andere activitei-
ten. Onze jeugd ontvangt uitnodigingen voor de clubs 
en catechese.

Onderstaande cursussen starten in oktober.

Leven in eenheid door Christus
In deze cursus gaan we door middel van het Bijbel-
boek Efeze samen leren over de eenheid die Christus 
ons heeft geschonken en hoe we daarin wandelen 
met elkaar. Niet altijd een makkelijke weg, we zien om 
ons heen niet altijd die eenheid in de praktijk duidelijk 
naar voren komen. We worstelen regelmatig met en 
tegen elkaar en we vergeten onze focus op Paulus zijn 
heldere boodschap: In Christus BEN je een eenheid, 
dus wandel dan ook zo! 

In de zeven avonden zullen er diepgaande Bijbelse in-
zichten gedeeld en besproken worden. Na elke avond 
volgt een praktische verwerking thuis om hetgeen ge-
leerd en besproken is ook eigen te maken. In de loop 
van het jaar zullen wij samen als gemeente concrete 
bouwstenen formuleren in jullie wandel met elkaar in 
deze wereld. De cursus wordt gegeven door Maaike 
van de Wetering-Wolswinkel vanaf oktober t/m febru-
ari en start op donderdagavond 20 oktober a.s.

Bijbellezen en luisterend bidden
Heb je daar een cursus voor nodig? Nou, voor veel 
mensen is het lastig om de discipline op te brengen 
om rustig een Bijbelgedeelte voor zichzelf te lezen en 
te overdenken. Zit jij wel eens een uurtje zomaar Bij-
bel te lezen voor jezelf? Vraag je wel eens regelmatig 
af:  “Wat wil God tot mij zeggen door dit gedeelte? Kan 
ik God leiding in ontdekken in mijn leven? Hoe kan ik  
iemand bemoedigen of opbouwen? “ Of kun je daarbij 
toch wel wat hulp gebruiken?
De cursus omvat vijf avonden, die bestaan uit lofprij-
zing, uitleg over Gods stem verstaan, lezen van een 
Bijbelgedeelte en afsluiten met gebed. We volgen de 
methode ”Lectio Divina”. Je hoeft niet alle avonden te 
volgen, maar het is een aanrader om dit wel te doen. 
We willen oefenen in het verstaan van Gods Woord met 
een luisterend en biddend hart. Op deze manier kan 
het stille tijd houden vernieuwd of verdiept worden. De 
cursus wordt gegeven door Els Hanekamp en Rian-
ne Prinsen vanaf oktober t/m december en start op 
woensdagavond 5 oktober.

Ga naar het programma op onze website voor een 
totaaloverzicht van alle activiteiten, meer informatie 
en aanmelden (https://maranathakerk.net/program-
ma-vorming-en-toerusting-2022-2023)

Doe mee aan de deeltafel(s)
In de achterliggende twee jaar hebben we, gemerkt 
hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen blijven ont-
moeten. Tijd inplannen om elkaar te zien en te spre-
ken is absoluut geen verloren tijd maar een diepte-in-
vestering die verbindend en verdiepend werkt. Juist 
maaltijden lenen zich hier voor. Het zijn plekken waar 
we eten, drinken, geloof, hoop, lief en leed met elkaar 
kunnen delen. Daarom willen we dit seizoen de ont-
moeting aan tafel stimuleren, dit in de hoop dat het 
jaarthema ‘Eén rond de Bijbel’ ook aan de deeltafel 
ervaren en besproken wordt. 
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Het werkt heel eenvoudig: u wordt gekoppeld aan een 
ander persoon/personen. Zowel in het najaar als in 
het voorjaar gaat u, over en weer, bij elkaar aan tafel. 
U bent geheel vrij in dat wat u de ander, qua maaltijd, 
gaat aanbieden. Wel vragen u om aan te geven hoe-
veel personen u kunt/wilt ontvangen. Daarnaast vra-
gen we ook om aan te geven of u wel/geen vleeseter 
bent en of u een voedselallergieën heeft. U krijgt via 
de email de gegevens door van uw gast, u legt daarna 
zelf contact om de afspraak te maken.
Opgeven voor deelname aan de deeltafel(s) kan op 
verschillende manieren:
- U stuurt een mailtje naar: vormingentoerusting@

maranathakerk.net
- U schrijft uw naam etc. op de lijst in de hal van de 

Maranathakerk
- U geeft u op via de website

Eén rond de Bijbel – Bijbelkringen seizoen 
2022-2023 
Ook in het nieuwe seizoen komen diverse Bijbelkringen 
en Gemeentegroeigroepen bij elkaar. De deelnemers 
delen, in een sfeer van vertrouwen, lief en leed met 
elkaar en lezen samen uit de Bijbel. Over het Bijbelge-
deelte gaat men dan in gesprek. In de komende maan-
den zullen een aantal kringen zich bezighouden met 
uitspraken van Jezus, andere kringen zullen zich con-
centreren op het leven van de profeet Elisa. Voor beide 
onderwerpen is een Bijbelstudieboekje beschikbaar. 
Een overzicht van de kringen vindt u op de website 
van de Maranathakerk ‘onder’ Vorming & Toerusting. 
U kunt daar ook zien wie de contactpersoon van de 
betreffende kring is, en of er nog ruimte is voor nieu-
we deelnemers. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met Cock Kroon, mailen mag ook: vormin-
gentoerusting@maranathakerk.net

Alpha avonden bij de Vluchtheuvel.
Waarin kun je God herkennen, wat leert Jezus ons, kun 
je de Heilige Geest zelf ervaren? Allemaal vragen waar 
wij met elkaar over na denken op de alpha avonden. 
In de Mulderschuur gaan wij vanaf 26 september tot 
januari in 12 maandagavonden  en een zaterdag met 
de deelnemers op reis.  Een gezamenlijke reis door 
het leven om te ontdekken wat het geloof voor ons 
mag betekenen. Het bijzondere is dat iedereen zijn 
eigen reis maakt, je hebt 
immers allemaal je eigen 
ervaringen, indrukken en 
opvoeding gehad.  Dit 
mag je op de alpha avon-
den met elkaar delen, en 
zo ben je samen op reis 
en help je elkaar om te 
ontdekken wat God voor 
ons in petto heeft.

Wil je meer informatie of wil jij je voor de alpha avon-
den opgeven dan kun je contact opnemen met Martin 
van de Vendel 0655196291, of mgvdvendel@gmail.
com. Ook is er 12 september vanaf 19:30 uur een 
informatie avond in de muldersschuur, Roskammer-
steeg 5 in Lunteren

• Alpha team Lunteren
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GROENE KERK
We nemen afscheid van Kees en Marianne Ver-
duijn. Vanaf de start van de taakgroep hebben zij 
vele acties ondernomen en de Groene Kerk opge-
bouwd. We bedanken Kees en Marianne voor hun 
grote inzet en tijd die zij hierin hebben gestoken.  
Gelukkig zijn er ook twee nieuwe taakgroepleden bijge-
komen, zodat zij Kees en Marianne kunnen opvolgen. 
Mocht u ook interesse hebben om mee te doen, u bent 
van harte welkom om de taakgroep te komen versterken!  

Dit komende seizoen hebben we als Groene Kerk weer 
een aantal activiteiten voor u in petto. Binnenkort 
hoort u daar meer over via het kerkblad of website.

MAAK KENNIS MET…
Hedzer en Anja van der Kooi

Wie zijn jullie en wanneer kwamen jullie voor het 
eerst in de Maranathakerk?
Wij zijn Hedzer en Anja van der Kooi uit Ede. Hedzer 
is werkzaam aan de Christelijke Hogeschool Ede op 
de afdeling Sociaal Werk. Anja is na haar baan in het 
onderwijs van alle markten thuis in- en rondom hun 
woning, en dat in de meest brede 
zin van het woord. 
In de week voorafgaand aan Pasen 
dit jaar kwamen wij voor het eerst 
in de Maranathakerk. We waren 
zoekende naar een kerk waar ‘Eert 
de Heer’ centraal staat, we ‘ge-
voed’ worden tijdens de eredienst 
en waar uitgedragen wordt hoe 
God van ons vraagt in het leven te 
staan. Daarnaast spreekt de diver-
siteit van de gemeente ons aan, 
als een gekleurd palet wat bijvoor-
beeld mooi tot uitdrukking komt in 
de psalmen, liederen en gezangen welke we mogen 
zingen. De wens voorafgaand aan een eredienst ‘We 
wensen u een vreugdevolle en gezegende dienst toe’ 
vinden we telkens weer heel speciaal.

Hoe zouden vrienden jullie omschrijven?
Vrienden zullen zeggen dat ze altijd welkom zijn. 
Plichtsgetrouw en waar afspraak ook echt afspraak is. 
Daarnaast zijn wij beide in voor een – goed - gesprek. 

Wat maakt een gesprek goed?
Als er oprecht contact met de andere is, interactie op 
gevoelsniveau. Een pluspunt als er gesproken wordt 
over zaken welke ertoe doen. 

"Wens van 
vreugdevolle dienst 

heel speciaal’ 



Hoe ziet de ideale dag er voor jullie uit?
Een ideale dag is een vakantiedag, wat voor ons in-
houdt; op tijd uit ‘de veren’, hele dag buiten zijn in alle 
rust,	waarbij	we	 genieten	 van	 natuur,	 koffie	 aan	 het	
strand, zwemmen en het nuttigen van een maaltijd op 
een verkwikkende voortgang.

In welke relaties zouden jullie 
meer tijd willen steken?
In eerste instantie in de relatie met 
God. Het is zo dat we vaak worden 
geleefd door de waan van de dag, 
wat voor velen herkenbaar zal zijn. 
Het ritme van zondags naar de 
kerk is prettig. Op den duur willen 
we ook tijd vrijmaken voor com-
missies, gesprekskringen en om 
direct de daad bij het woord te voe-
gen door Anja; het projectkoor!

Waar zijn jullie dankbaar voor?
Bovenal zijn we dankbaar voor gezondheid van kinde-
ren, kleinkinderen en onszelf. Daarnaast voor al het 
goede dat niet met geld te koop, maar ons wel gege-
ven is. Dankbaarheid is niet maakbaar door de mens, 
maar zegeningen door de gave van God. Een ander 
voorbeeld is de dankbaarheid welke wij ervaren door 
de aansluiting bij de Maranathakerk. Dankbaar dat we 
hierbij mogen horen, door God op ons pad gebracht. 

Wat zouden jullie anderen graag mee willen geven?
De liefde van God! Je bent een Koningskind, je mag er 
zijn ongeacht wie of wat je bent. Je mag erop vertrou-
wen dat God je kent en van je houdt.
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Ammim, studeerde aan de Hebreeuwse Universiteit in 
Jeruzalem, is organisator van een Amersfoorts leer-
huis ‘het klasje van rabbijn Evers’ en is voorzitter van 
stichting Vrienden van de Synagoge in Amersfoort. 
Daarnaast studeert hij theologie aan de PThU en is hij 
werkzaam bij de IZB.

De avond begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur bent u 
welkom. De toegang is gratis. Wel zal er een collecte 
gehouden worden t.b.v. een goed doel voor Israël. Er 
is een boekentafel aanwezig en er kunnen producten 
uit Israël gekocht worden. 

• Israël & onze gemeente

OVERIG NIEUWS
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. 9 
van woensdag 12 oktober kunt u tot en met woens-
dag 5 oktober 22.00 uur inleveren. Gelieve kopij digi-
taal aan te leveren per e-mail, zo mogelijk eventuele 
afbeeldingen als bijlage aan de mail toevoegen. 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  oktober 
bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 
20.30 uur. 

Rekeningnummers
College van Kerkrentmeesters

Wat hopen en verwachten jullie voor de toekomst van 
de Maranathakerk?
Behouden van hetgeen er al is. De vreedzaamheid 
welke voelbaar is, de vreugdevolle gezegende dien-
sten en dat we mogen blijven ervaren dat we een le-
vende gemeente zijn ter ere van God. Dit geeft energie 
welke we op de juiste manier in mogen zetten waar-
bij deze vitaliteit niet enkel besteed mag worden aan, 
noem het, ‘structuren’ welke de vreugde naar de ach-
tergrond kan doen verdwijnen.

Jullie mogen voor zondag een lied opgegeven, welke 
gaan het worden en waarom?
Anja; ‘Groot is Uw trouw, o Heer’.
God is een vast punt, Hij regeert, Hij heeft het laatste 
woord. De wereld is van God, ook wij zijn van Hem en 
niet afhankelijk van elkaar.
Hedzer; ‘Opwekking 710’ – Gebed om Zegen.
De Zegen van God ontvangen en doorgeven aan an-
deren.

• Herko van Beek

MEDEDELINGEN
Hartelijk dank gemeenteleden
Op zondag 21 augustus mochten we ons 65-jarig hu-
welijksjubileum gedenken.Vanuit de Maranatha-ge-
meente hebben we hartelijk meeleven ervaren. 

Een spontaan applaus van de kerkgangers,bloe-
men,fruit, wenskaarten, spontane felicitatie, bezoek, 
tonen	aan	dat	we	ook	hier	niet	vergeten	zijn.	Heel	fijn	
om zo’n blijvende band van verbondenheid in Christus 
te beleven. Onze hartelijke dank.

• Jan en Bep van ‘t Veld

OVERIG KERKELIJK NIEUWS
Israël-avond Goede Herderkerk
Op D.V. donderdagavond 29 september organiseert de 
werkgroep ‘Israël & onze gemeente’ een Israël-avond 
in de Goede Herderkerk, Jan Seppenplein 70 te Bar-
neveld.

Binnenkort beginnen weer de z.g. ‘najaarsfeesten’: Op 
25 september is het Rosh Hasjana (ook wel Joods 
nieuwjaar genoemd), tien dagen later is het Jom Kip-
poer (Grote Verzoendag) en enkele dagen later begint 
de periode waarin Israël woont in loofhutten. Als kerk 
zijn we het zicht op de profetische betekenis van de 
feesten wat kwijtgeraakt. Maar wat is de betekenis er-
van voor de kerk en voor ons als christenen?
Dr. Wout Koelewijn zal hier tijdens zijn lezing op in-
gaan. Hij woonde na zijn middelbare school in Nes 
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BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS
College van Kerkrentmeesters
Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken
Kerkbalans    CvK Kerkelijke bijdrage    NL66RABO 0166354449
Kerkblad    Kerkblad MK     NL44RABO0168495538
Solidariteitskas    Solkas MK     NL40RABO0151321663

Alle overige bankzaken  Penn. Herv. Gem. “Maranathakerk” NL54RABO0337500398

Diaconie/ZWO Giften
Giften    Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Jeugdraad
Giften    Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614

Werkgroep Libanon
Giften    Werkgroep Libanon    NL79RABO0337403724
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BIJBELLEESROOSTER
September 
wo 14 1 Koningen 16:23-34 
do 15 1 Koningen 17:1-16 
vr 16 1 Koningen 17:17-24 
wo 14 1 Koningen 16:23-34 
do 15  1 Koningen 17:1-16 
vr 16  1 Koningen 17:17-24 
za 17  1 Koningen 18:1-15 
zo 18  1 Koningen 18:16-29 
ma 19  1 Koningen 18:30-46 
di 20  1 Koningen 19:1-9a  
wo 21  1 Koningen 19:9b-21 
do 22  Psalm 128  
vr 23  Lucas 16:1-9  
za 24  Lucas 16:10-18  
zo 25  Lucas 16:19-31  
ma 26  Psalm 131  
di 27  1 Koningen 20:1-12 
wo 28  1 Koningen 20:13-22 
do 29  1 Koningen 20:23-34 
vr 30 1 Koningen 20:35-43 

Oktober 
Za 1 Lucas 17:1-10  
zo 2  Lucas 17:11-19  
ma 3 Lucas 17:20-37  
di 4 Lucas 18:1-8  
wo 5  Lucas 18:9-17  
do 6 Lucas 18:18-30  
vr 7 1 Koningen 21:1-16 
za 8  1 Koningen 21:17-29 
zo 9  1 Koningen 22:1-12 
ma 10  1 Koningen 22:13-28 
di 11  1 Koningen 22:29-40 
wo 12  1 Koningen 22:41-54 
do 13  Psalm 113  
vr 14  2 Koningen 1:1-18 
za 15  2 Koningen 2:1-14 

ALS EEN WINDVLAAG
Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.

Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.

Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.

Uit: ‘Jaarringen’ van Greet Brokerhof-van der Waa
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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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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
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren



Eindnoten


