
MEDITATIE
Eén rond de Bijbel - De Bijbel delen

‘Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting 
van de rivier, want we vermoedden dat daar een gebeds-

plaats was. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar 
bijeen waren. Een van de toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die 
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In Barneveld vind je het belevings-
centrum van Trans World Radio 
(TWR). Naast kasteel De Schaffe-
laar is een ruimte te vinden waar 
je als bezoeker kennis kunt maken 
met het werk van TWR. Naast het 
spelen van interactieve games kun 
je ook indrukwekkende getuigenis-
sen bekijken van mensen die door 
middel van TWR tot geloof in Je-
zus Christus zijn gekomen. Het zijn 
meestal verhalen van mensen die 
in landen wonen die hermetisch af-
gesloten zijn voor de verkondiging 
van het Goede Nieuws. Ondanks 
gesloten deuren en grenzen wist 
het Evangelie hen via radio-uit-
zendingen toch te bereiken. Op de 
website van TWR las ik een kort en 
krachtig getuigenis van een luiste-
raar uit Tadzjikistan: ‘Totdat ik jul-
lie programma op de radio hoorde, 
dacht ik altijd dat alleen Russen of 
Europeanen christen konden zijn. 
Maar toen ik in mijn eigen taal over 
Jezus hoorde vertellen, besefte ik 
dat Hij ook mijn Heer kan zijn.’

TWR deelt de Bijbel uit via de radio 
zodat velen, wereldwijd, in aan-
raking komen met het Woord van 
God. En dat Woord verandert le-
vens! Daar is dat Woord ook voor 
gegeven. Het is nooit en te nim-
mer bedoelt als vulling voor onze 

boekenkast. Ook mogen we het 
niet hanteren als cultuurdrager 
waarmee we allerlei andere cultu-
ren en talen buiten onze deur of 
landsgrenzen houden. De Bijbel is 
het boek bij uitstek dat uitgedeeld 
moet worden, dit alleen al vanwe-
ge de opdracht die Jezus aan Zijn 
leerlingen, vlak voor Zijn hemel-
vaart, gaf: ‘Ga op weg en maak alle 
volken tot Mijn leerlingen’ (Matt. 
28:19). 

Die kring van leerlingen zie je in 
het Bijbelboek Handelingen met de 
dag groter worden. Je leest over 
grote groepen mensen die zich 
van harte overgeven aan de gekrui-
sigde en opgestane Heer (Hand. 
2:41). Nadat Petrus in Jeruzalem 
de Bijbel, door middel van krachti-
ge verkondiging, uitgedeeld heeft, 
kunnen en willen velen zich niet 
meer verzetten tegen Gods gena-
de. Dit is een beweging die je door 
alle tijden heen telkens weer ziet 
gebeuren. Dit gebeurde ook aan 
oever van de rivier waar Paulus en 
Silas, tijdens de tweede zendings-
reis neerstreken. 

De weg er naar toe was een hele 
bijzondere. De Heilige Geest had 
hen op de een of andere manier 
verhinderd (Hand. 16:6) om nog 

in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer 
opende haar hart voor de woorden van Paulus’ (Handelingen 16:13-14). 
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EREDIENSTEN
Zondag 13 november
9:30 ds. J. Steenkamp
 viering Heilig Avondmaal
19:00 ds. J. Steenkamp
 Viering en dankzegging Heilig Avondmaal
 Collecten
 1.Kerk in Actie - Golfstaten
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 20 november
9:30 ds. J. Steenkamp / de heer J. Kroon
 Laatste zondag kerkelijk jaar
19:00 ds. J. Steenkamp
 Gezamenlijke jeugddienst
 Collecten
 1.Jeugd
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 27 november - 1e zondag Advent
9:30 ds. T. Schutte, 
19:00 dhr. C. Verduijn, Vesper
 Collecten
 1.Kerk in Actie - Colombia
 2. Kerkrentmeesters
  3. kerkrentmeesters

Zondag 4 december - 2e zondag Advent
9:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds. J. Steenkamp
 Zuid Afrikaanse Kerstdienst met 
 Nederlandse liturgie ter ondersteuning
 Collecten
 1. Stellumthombo -Zuid Afrika
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 11 december - 3e zondag Advent
9:30 ds. Alex Brinkman, Enschede
19:00 dhr. J. Kroon
 Collecten
 1. Stichting Gave
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 18 december - 4e zondag Advent
9:30 ds. J. Visser, Ermelo
19:00 ds. J. van Slooten, Zuid Laren
 Collecten:
 1. NNB 
 2. Kerkrentmeesters

langer in het gebied Asia rond te trekken. Terwijl daar 
voor hen de deuren werden gesloten gingen er aan de 
overkant deuren voor hen open (Openb. 3:8). 

Het visioen wat Paulus ontvangt laat er geen enkele 
twijfel over bestaan: hij moet, samen met zijn met-
gezellen Silas en Timotheüs, naar Macedonië (Hand. 
16:9). Zij worden geroepen om ook op het vaste land 
van Europa de Bijbel uit te delen. Ook Europa heeft 
een plek in Gods hart! Dat blijkt heel duidelijk als deze 
‘verkondigers van de zeer blijde boodschap’, zoals 
een oud belijdenisgeschrift van de Protestantse Kerk 
in Nederland de predikers noemt (Dordtse leerregels, 
hfst. 1 artikel 3 en 4), in contact komen met een aan-
tal vrouwen uit de stad Filippi. Zij treffen deze vrou-
wen aan bij een gebedsplaats bij de rivier. Men kwam 
daar samen vanwege de afwezigheid van een fysieke 
synagoge. 

Een van de vrouwen die daar aanwezig was luister-
de naar de naam Lydia. Zij was een zakenvrouw die 
handelde in purperen stoffen. Deze niet onbemiddel-
de vrouw (eigen zaak, eigen huis), die zich betrokken 
wist op de joodse godsdienst, wordt geraakt door de 
verkondiging van het Evangelie. Dit laat ons zien dat 
het uitdelen van de Bijbel iets is wat nooit zonder ge-
volgen blijft (Jes. 55:10-11). Dit heeft de apostel Pau-
lus in zijn tijd ervaren. Dit is ook de ervaring van de 
medewerkers van TWR en het zal ook onze ervaring 
zijn en worden als we het Woord (uit)delen. Daarom 
bidden wij: ‘Geef voor uw Woord een open oor, maak 
ons ontvankelijk er voor, wij mensen zijn geen goede 
grond, een bodem waar het zaad verstomt, O God, wij 
bidden om Uw Geest, wij leven als Hij ons beweegt’ 
(Hans Bouma, Het lied van het Woord). 

• Cock Kroon

BEZORGING BLOEMENGROET
November  
13-11 Mw. Mulder Nellie Scherrenburg
20-11 Mw. van de Top Dineke van Veldhuizen
27-11 Francis Wolfs Ria Brinkman

December  
4-12 Nellie Scherrenburg Teuni van de Hoef
11-12 Hennie Kamp Trudy Pipping
18-12 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers
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BIJ DE EREDIENSTEN
Van God is de aarde
Sinds scheppingszondag 23 oktober jl. wappert er 
aan de vlaggenmast bij de Maranathakerk een witte 
vlag. De keuze om deze vlag te hijsen kwam voort uit 
de Bijbellezing op die betreffende zondag (1 Konin-
gen 21:1-21). In de verkondiging stonden we stil bij de 
geschiedenis van koning Achab en zijn buurman Na-
both. Eerstgenoemde wil, met alle geweld, de grond 
van zijn buurman toe-eigenen. Als blijkt dat Naboth 
niet gevoelig is voor zilver en goud moet hij het veld 
ruimen. Naboth wordt vermoord zodat Achab zijn ‘be-
zit’ kan uitbreiden met die felbegeerde wijngaard. De 
profeet Elia laat hem daarna weten dat deze werk- en 
leefwijze absoluut niet op Gods goedkeuring kan reke-
nen, de koning wordt het oordeel aangezegd. Je mag 
je als mens niet als bezitter van de aarde gedragen. 
Van een ongebreidelde drang naar uitbreiding van je 
geld en/of goed krijg je als mens(heid), vroeg of laat, 
de rekening gepresenteerd. De aarde is niet van ons, 
de aarde is van God! De witte vlag staat daarom sym-
bool voor (vernieuwde) overgave aan de Schepper. 
Deze overgave is geen slaafse onderwerping maar 
heeft ook ‘verzet’ in zich. Je verzetten tegen alles wat 
de aarde afbreekt en stukmaakt is ook een daad van 
geloof. We verzetten ons niet tegen de uitbuiting van 
de aarde met het idee dat wij de planeet wel kunnen 
redden, maar omdat deze planeet niet ons bezit is, zij 
is van God (Psalm 24:1).

Kerssangdiens 4 december
Op zondagavond 4 december houden we in de Mara-
nathakerk een echte Zuid-Afrikaanse kerstzangdienst. 

Hiervoor proberen we zoveel mogelijk Zuid-Afrikanen 
uit te nodigen, maar alle Nederlanders zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. Alle liederen en de meditatie 
zullen ook in tekst in het Nederlands beschikbaar zijn. 
Laten we samen als gemeente met vreemdelingen uit 
Zuid-Afrika het geschenk van Jezus vieren.

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 13 november – De kracht van 
Bijbelverhalen in de Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toe-
stroom van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië. Rond 
het WK voetbal in Qatar wordt ons duidelijk onder wel-
ke erbarmelijke omstandigheden deze mensen vaak 
moeten werken. Met steun van Kerk in Actie helpt 
het Bijbelgenootschap in de Golf duizenden lokale 
migrantenkerken met bijbels in de migrantentalen of 
audio players met Bijbelverhalen om naar te luisteren. 
Daarnaast krijgen voorgangers training in storytelling, 
een interactieve Bijbelvertelmethode. Voorgangers le-
ren op een eenvoudige manier een Bijbelverhaal ver-
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tellen. Daarna gaan ze met gemeenteleden in gesprek 
over het verhaal en zoeken naar de betekenis ervan 
voor het eigen leven. Ze putten er hoop en kracht uit 
om vol te houden in hun zware arbeidsomstandighe-
den. Bemoedig hen met uw bijdrage.

Zondag 20 november – Jeugd
De Maranathakerk is gezegend met een zeer grote 
groep actieve jongeren. Wij prijzen ons gelukkig dat 
wij ook over voldoende gemeenteleden beschikking 

die deze jongeren begeleiden. Momenteel worden 
nieuwe activiteiten gestart voor Jeugd in de Maranat-
hakerk in de leeftijd 14+. Hoewel dit vooral veel tijd 
kost van de begeleiders zijn hier uiteraard ook kosten 
aan verbonden.

Zondag 27 november – Colombia, 
onderwijs voor kinderen
In de achterstandswijken van de Colombiaanse 
hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een on-
veilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). 

Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op 
de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is 
een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei 
activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen 
leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen be-
geleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat 
hun rechten zijn. 

Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jon-
geren een veilige haven te midden van een omgeving 
vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinde-
ren leren prachtige producten van papier maken (fi-
ligraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin 
op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 
jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, 

waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse 
producten. De medewerkers leggen ook contacten 
met hun ouders, verzorgers, leraren.

Zondag 4 december – Zuid-Afrika
Zondagavond 4 december vindt er in onze kerk een 
dienst plaats voor Zuid-Afrikaners woonachtig in Ne-
derland. Deze dienst wordt geleid door onze dominee 
Jacques Steenkamp. Jacques heeft voor deze gele-
genheid een collectedoel gekozen.

Stellumthombo wil hoop geven door middel van on-
derwijs. Elk kind moet toegang krijgen tot een goe-
de ontwikkeling van de vroege kinderjaren, zodat ze 
hun ontwikkelingsdoelen bereiken en de best moge-
lijke kans hebben om een succes te maken van hun 
schoolcarrière. Help Stellumthombo de wereld te ver-
anderen door de juiste interventies kunnen zij de toe-
komst van een kind drastisch veranderen.
 
“Kinderen die in hun jonge jaren hulp krijgen, behalen 
meer succes op school. Als volwassenen hebben ze 
een hogere werkgelegenheid en inkomsten, een be-
tere gezondheid en lagere niveaus van welvaartsaf-
hankelijkheid en criminaliteitscijfers dan degenen die 
deze vroege kansen niet hebben.“ - Unicef

Zondag 11 december – Stichting Gave
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die 
naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien 
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en geliefd. Ze komen thuis bij mensen en God. Gave is 
een interkerkelijke organisatie. Gave maakt kerken en 
christenen bewust van de roeping om vluchtelingen 
een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt 
bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en 
ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk 
onder vluchtelingen in Nederland. 

Bij Gave werken ongeveer zestig medewerkers/vrijwil-
ligers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) 
werk onder vluchtelingen. De stichting ontfermt zich 
over alle vluchtelingen die naar Nederland komen, ook 
uit Oekraïne.

PASTORAAT
Omzien naar elkaar

Mevr. Jantine Kamphorst – van Kranenburg (Spoor-
wiel 26, 6741 ZK) moest onlangs weer een scan on-
dergaan. Dit was om (opnieuw) te kunnen zien hoe 
de inoperabele tumor zich gedraagt. Gelukkig kregen 
Jantine en Gerjan te horen dat er sprake is van stil-
stand. Samen met hun kinderen en familie zijn ze hier 
erg dankbaar voor.  

Mevr. Riet ten Ham – Verboom (Stationsstraat 22, 
6741 DH) werd getroffen door een hersenbloeding. 
Na een ziekenhuisopname werd zij overgebracht naar 
Norschoten in Barneveld voor een traject van revalida-
tie. De mate van herstel is (nog) omgeven door ondui-
delijkheid. Dit vraagt het nodige van Riet

Marco Lokhorst (Edeseweg 39, 6741 CP) verblijft in 
de Riethorst te Ede. Het is zoeken naar de juiste be-
handeling zodat Marco de draad van het leven weer 
kan oppakken. 

Mevr. Hannie Bremer-van de Beek (Klokkegat 49a, 
6741 EM) verbleef geruime tijd in Norschoten in ver-
band met revalidatie. Inmiddels is zij weer thuisgeko-
men, maar ook de komende tijd zal in het teken staan 
van verder werken (oefenen) aan herstel van mobili-
teit. 

‘En wat er dreig’, of wie er woed’, 
mijn Herder blijft mij leiden!’



Geboortebericht
"Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze 
dochter en zusje Noor Hendrika Gerritje". 
Hiermee laten Bert en Lianne van Donkelaar ons al-
lemaal weten dat op 17 augustus 10:45 het gezonde 
meisje Noor is geboren. Kleine Lieke moest eerst wel 
even aan het kleine zusje wennen maar ondertussen 
hoort ze er helemaal bij. 

Binnenkort willen ze de kleine Noor laten dopen en 
Onze Vader vragen of Hij met Noor mee wil gaan en 
haar nabij wil zijn. Maar ook dat ze zelf gesteund mo-
gen worden met de belofte die ze voor God doen. We 
wensen dit jonge gezin veel liefde en geluk toe als Ma-
ranathakerk en willen ze graag bij de geloofsopvoe-
ding van Noor helpen!

25 jaar getrouwd:
26 september waren Bram en Yvonne Veenema 25 
jaar getrouwd. Door omstandigheden hebben ze dat 
bescheiden gevierd en zullen dit later nog inhalen. 
Door de jaren heen hebben ze in mooie en minder 
fijne tijden altijd Zijn aanwezigheid mogen ervaren. 
Hun trouw tekst Psalm 23 De Heer is mijn Herder, mij 
ontbreekt niets, hebben ze in de vreugde en verdriet 
meegenomen. Hij was erbij! 

En mooi samengevat stelden ze dat wanneer je bei-
de iets meer geeft aan elkaar dan neemt, er altijd 
gebouwd wordt aan een relatie.  Samen hebben ze 2 
mooie kinderen mogen ontvangen van onze vader in 
Arnoud en Femke. Bram en Yvonne steken binnen de 
gemeente graag de handen uit de mouwen, maar voe-
len zich ook thuis in de diensten of andere momenten. 

We wensen ze als Maranathakerk Gods nabijheid toe 
samen!
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22 november 2021
Arie van Voorthuizen 

Dorpstraat 130 - 82 jaar
    

22 november 2021
Cornelis Wybe Spelt

Dorpstraat 198 - 73 jaar
    

13 december 2021
Dick Thomassen

Honskamperweg 82 - 65 jaar
    

8 januari 2022
Cornelis van Miltenburg

Lage Valkseweg 95 - 63 jaar
    

15 april 2022
Gerrit Klok

Van Limburg Stirumstraat 48
89 jaar

    
22 april 2022

Jannetje Elbertsen-Schut 
Nieuw Avondrust Voorthuizen

 95 jaar
    

26 april 2022
Antonius Maria Johannes de 

Kruijf
Prof. Schermerhornpark 32

74 jaar

    

29 april 2022
Jannetje Johanna van den

Hudding-Diepeveen
De Honskamp Lunteren - 83 jaar 
    

19 juni 2022
mevr. C. Romeijn-Kammeraat

De Honskamp Lunteren - 86 jaar
    

22 juli 2022
Hendrik Jan Gaasbeek

Nederwoudhof 10 - 79 jaar
    

30 juli 2022
Evert van den Brand

De Honskamp Lunteren - 81 jaar 
    

28 augustus 2022
Albertus Zieleman

Hoofdweg 205 - 72 jaar
    

22 september 2022
Leonardus Gillis Wilhelmus

Smolders
Lage Valkseweg 68 - 74 jaar

    
30 september 2022

Willem Jan Boterenbrood
Hoofdweg 64 - 72 jaar

    
3 oktober 2022
Teunis van Eck

Scharrenburgersteeg 24 - 91 jaar
    

6 oktober 2022
Pieter de Groot

Vleermuislaan 24 - 76 jaar
    

14- oktober 2022
Greet van Veldhuisen-van Voorst
Molenparkweg Oost 13 - 57 jaar

    
17 oktober 2022

Jannigje  Teunissen-Pater
de Meent Veenendaal - 87 jaar

    
23 oktober 2022

Hendrika Brouwer-van ‘t Land
Norschoten Barneveld - 86 jaar

Klinkend jouw naam

moment van het licht 
in verscholen verdriet, 

de kaars wordt ontstoken 
voor wie ‘t aardse verliet. 

 
flakkerend licht 

dat het donker verstoot, 
verlicht en bescherm ons 

tot over de dood. 
 

breng nu het licht 
naar de bron van bestaan, 

troost ons en geef hen 
een eeuwige naam. 

 
klinkend jouw naam 

in het licht van Gods huis, 
hier woont zijn liefde 
Hij bracht jou thuis.

(Cobie Verheij-de Peuter)

NAMEN VAN HEN DIE ONS DIT JAAR ONTVIELEN
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25 jarig jubileum
Op 5 september 2022 was het 25 jaar geleden dat  
Jaap en Janet Bos (wonende aan de Hessenweg )met 
elkaar getrouwd zijn. Wat een mijlpaal. 
Jaap en Janet zijn op 5 september 1997 getrouwd in 
Ede op het gemeentehuis en hun huwelijk is ingeze-
gend door ds. Groenenveld in de Maranathakerk. Na 
hun huwelijk zijn ze nog een jaartje in Ede gebleven, 
maar toen het huis aan de Hessenweg klaar was zijn 
ze verhuisd naar Lunteren. Jaap en Janet hebben 4 
kinderen. Zij zijn God dankbaar voor alle mooie jaren 
samen. Naast vreugde is zorg en verdriet hen niet be-
spaard gebleven maar ondank alles kijken zij positief 
en vol vertrouwen naar de toekomst.

We wensen hen, samen met hun kinderen, Gods ze-
gen toe bij alles wat er nog op hun pad komt. 
“Ga met God en Hij zal bij je zijn”
Een hartelijke felicitatie vanuit de Maranathakerk.

45-jarig huwelijksjubileum
Het was 14 oktober dat Wout en Meijnie Maassen hun 
45-jarig huwelijksjubileum mochten vieren.

Een bijzonder moment van terugkijken. Jullie allereer-
ste ontmoeting was op een bruiloft daarna werd het 
stil totdat de dansles jullie weer bij elkaar bracht. Dat 
was het begin van vele jaren samen! Prachtig als je te-
rug mag kijken en de dankbaarheid jullie hart vervuld. 
Denkend aan de twee zonen Arjen en René en dochter 
Erika en de 9 kleinkinderen. 
Denkend aan het bedrijf waar jullie je voor in konden 
zetten. Dankbaar dat jullie zoon het bedrijf overneemt!  
Dankbaar dat het zo goed met jullie gaat want ook dat 
is niet altijd vanzelfsprekend. Nu hopen jullie dat met 
elkaar te vieren tijdens een mooi weekend in Zeeland.

Wout en Meijnie, wij als Maranatha gemeente felicite-
ren jullie van harte met het jubileum. We wensen jul-
lie Gods zegen toe en nog vele gezegende jaren met 
elkaar.

40 jaar getrouwd
Op 20 oktober j.l. was het 40 jaar geleden dat Wilma 
en Wouter van Heerdt in het huwelijksbootje stapten.
Hun huwelijk is gezegend met 3 kinderen, 2 zonen en 
een dochter en 5 prachtige kleinkinderen.
Samen met hun kinderen en kleinkinderen hebben ze 
dit huwelijksjubileum gevierd in Portugal.
Dankbaar kijken ze terug op deze mooie jaren.

Wij wensen jullie namens de Maranathakerk nog vele 
goede jaren toe met Gods zegen op de weg die jullie 
samen én met allen die jullie lief zijn mogen gaan.

45- jarig huwelijk
Op 27 oktober was het 45 jaar geleden dat Koos en 
Frits Heij elkaar het ja-woord gaven. 
Al op 16-jarige leeftijd leerden ze elkaar kennen via de 
kwekerij waar beiden destijds werkten.Tiel was hun 
eerste woonplaats en via Veenendaal zijn Koos en 
Frits in Lunteren terecht gekomen waar ze nu al weer 
verschillende jaren met plezier wonen. 

Hun huwelijk heeft niet altijd een makkelijke reis ge-
had. Mede door de burn-out die beiden mee hebben 
gemaakt en de reuma van Koos die zich al op jonge 
leeftijd openbaarde waardoor ook het verlangen naar 
een gezin werd geblokkeerd. Toch kwam ondanks 
deze zorg hun zoon Gerwin ter wereld. Dat was reden 
voor dankbaarheid. Maar op 11-jarige leeftijd kwam 
door een ernstige val Gerwin in het ziekenhuis terecht. 
Een traumatische ervaring voor Koos en Frits. Er is 
toen wat gebeden voor hem en dankbaar zijn ze dat 
hij daar toch goed doorheen is gekomen.

Samen met Gerwin en zijn vriendin hebben jullie deze 
dag kunnen vieren. Wij als Maranatha gemeente feli-
citeren jullie van harte en wensen jullie alle goeds en 
Gods zegen toe voor de toekomst!

Getrouwd
Op vrijdag 28 oktober was de heugelijke dag waarop 
Ard-Jan en Joanne de Boer zijn getrouwd. 
De voorbereidingen naar deze dag toe hebben zij als 
intensief, mooi en dankbaar ervaren. 

Ard-Jan is werkzaam bij bouwbedrijf E. Beukhof in 
Lunteren. Joanne werkt bij Maaike van Doorn Make-
laar in Lunteren. Zij hebben elkaar 3 jaar geleden ont-
moet. Samen voelen zij dat God hen bij elkaar heeft 
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gebracht. In hun verkerings periode hebben ze al erva-
ren dat kwetsbare gezondheid elkaar anders verbind. 
Heel bewust hebben ze samen een weg gekozen van 
geloof en kerk.   

De pre- marriage course die ze in april/ mei hebben 
gevolgd, hebben ze als erg fijn en leerzaam ervaren. 
Het ontmoeten van anderen leeftijdsgenoten vanuit 
de gemeente was leuk. De opdrachten en gesprekken 
die je met elkaar hebt, brengt je nog dichterbij elkaar. 

Trouwen in de Maranathakerk betekent veel voor dit 
echtpaar. Wetende de zegen die we met ons mee 
krijgen dat God met ons mee gaat waar wij gaan en 
staan.  De trouwtekst hebben ze gekozen uit Efeze 
4:2-3.

Wees steeds bescheiden,zachtmoedig en geduldig 
en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de 
samenbindende kracht van de vrede de eenheid te be-
waren die de geest u geeft.

Wij als gemeente van de Maranathakerk willen dit 
mooie echtpaar van harte feliciteren met hun huwe-
lijk. Mogen wij hen als gemeente omarmen om de sa-
menbindende kracht in Jezus te helpen stimuleren en 
te ondersteunen. 

Hun toekomstige adres is in hun prachtige huis in de 
Haverkamp 27 . Waar we ze alle zegen, hoop , geloof , 
liefde en geluk toewensen.

60 jaar getrouwd
24 oktober herdachten Theo en Els Hannisse (Achter-
straat) dat ze 60 jaar getrouwd waren. Naast dat ze dit 
op de dag zelf samen gevierd hebben. Hebben ze hier 
nog samen met iedereen die hun lief is, bij stil gestaan 
in het weekend er na. 60 jaar geleden zijn ze getrouwd 
in de Oude kerk maar na dat dominee Swerts, domi-
nee werd bij de Maranathakerk en Els hem kende van-
uit haar geboorteplaats is de betrokkenheid met de 
Maranathakerk ontstaan. Samen hebben ze jaren een 
tuinzadenhandel aan huis gehad, maar ook op ver-
schillende weekmarkten werd veel verkocht. Wie is er 
niet wel een langs geweest aan de Achterstraat voor 
tuinzaad. Ze zijn enorm dankbaar voor de 3 dochters 
en zoon die ze van Onze Vader mochten ontvangen. 
Daarnaast voor de 8 kleinkinderen en ondertussen 4 
achterkleinkinderen die vaak langskomen op de Ach-
terstraat. Samen hebben we uit de originele trouwbij-
bel nog hun trouwtekst mogen lezen uit Psalm 33 vers 
18a Zie, des Heeren oog is over degenen die Hem vre-
zen, op degenen die op Zijn goedertierenheid hopen. 
Vooral de goedertierenheid hebben ze mogen ervaren 

en daar zijn ze zich beide op hun eigen manier bewust 
van. Wij willen ze als Maranathakerk Gods nabijheid 
toewensen en nog vele jaren in gezondheid samen. 

In Memoriam – Pieter de Groot
Op donderdag 6 oktober jl. kwam er een einde aan het 
aardse leven van Piet de Groot. Hij overleed in het St. 
Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein op de leeftijd van 
76 jaar. Begin september was hij daar opgenomen om 
een, relatief eenvoudige, operatie te ondergaan. Na 
deze ingreep kreeg Piet te maken met complicaties. 
Het gewenste (en gewone) herstel kwam niet. Uitein-
delijk belande Piet op de Intensive Care. Daar was 
alleen nog minimaal contact met hem mogelijk. Uit 
onderzoek bleek dat Piet vergaande hersenbeschadi-
ging had opgelopen. De kans op herstel werd door de 
artsen zo goed als uitgesloten. Samen met het gezin 
en familie moest zijn vrouw Emmy afscheid nemen 
van hem die haar en hen intens, liefdevol en betrokken 
had vergezeld op de levensweg. 

Piet was altijd graag, letterlijk en figuurlijk, in bewe-
ging. In gesprek gaan met zijn dierbaren of met de 
grote kring daar om heen was aan Piet wel besteed. 
De gespreksonderwerpen waarover hij graag van ge-
dachten wisselde konden uiteenlopen van het Lunter-
se Buurtbosch tot aan zijn ervaringen op het voetbal-
veld als scheidsrechter. In zijn doen en laten was Piet 
van harte betrokken op mensen om hem heen. Hij 
trok rustig aan de bel als hij vond dat er actie moest 
worden ondernomen voor iemand die in ‘de knel’ zat. 
Bij de Bijbelgesprekskring waaraan hij deelnam liet 
Piet ons regelmatig horen dat geloven niet alleen een 
kwestie is van de handen vouwen maar zeker ook van 
de handen uit de mouwen steken. Piet wist zichzelf 
een pelgrim op Gods aarde, hij zag zichzelf als een 
mens onderweg. Dit kreeg duidelijk ook gestalte toen 
hij o.a. naar Santiago de Compostela, Rome en Dres-
den fietste. 

Bij zijn pelgrimages gaf Emmy hem altijd weer de 
woorden van Psalm 121 mee. Deze Psalm lazen en 
zongen we daarom ook in de dankdienst die op vrij-
dag 14 oktober jl. in de Maranathakerk werd gehou-
den. Naast het delen van herinneringen deelden we 
daar ook het Goede Nieuws dat er een werkelijk Thuis-
komen is voor al Gods pelgrims. Deze belofte is ons 
hoogstpersoonlijk gegeven door Jezus Christus. Hij 
deelde heel ons menselijk bestaan en opende zo de 
deur van het Vaderhuis (Joh. 14:6). Na het samen-
zijn in kerk werd er in besloten kring afscheid geno-
men van Piet. Wij condoleren Emmy en haar gezin 
van harte met het overlijden van Piet en wensen hen 
de troostvolle nabijheid van onze God toe nu ze de 

8



levensweg moeten vervolgen zonder deze lieve man, 
zorgzame vader, schoonvader en geweldige opa. Cor-
respondentieadres: Emmy Koenen, Vleermuislaan 24, 
6741 AZ, Lunteren.

• Cock Kroon

In Memoriam – Greet van Veldhuisen–van 
Voorst
Vrijdag 14 oktober jl. overleed, in de leeftijd van 57 
jaar, Greet van Veldhuisen–van Voorst. Achter deze 
woorden gaat een aangrijpende weg van loslaten 
schuil. Deze weg begon in de zomer van 2021; in al-
lerijl moest er een vakantie in Italië worden afgebro-
ken in verband met ernstige gezondheidsklachten bij 
Greet. Na onderzoek bleek dat de kanker zich in haar 
lichaam had genesteld. Deze ernstige ziekte bleek 
toen al in een ver stadium te zijn. Met de boodschap 
dat er vrijwel geen middel tegen de kwaal was opge-
wassen keerde Greet huiswaarts. 

Te midden van tranen en vragen bleef Greet strijden 
om, fysiek en mentaal, op de been te blijven. Er waren 
perioden dat het leek alsof de ziekte zich terugtrok en 
dat behandeling toch effect had; samen met Willem 
werd er weer hardgelopen en je kon haar weer ‘ge-
woon’ in het dorp tegenkomen. Maar gaandeweg won 
de ziekte terrein, maar het vaste vertrouwen in haar 
liefdevolle Vader in de hemel werd niet aangetast! Na 
het slecht-nieuwsgesprek in het ziekenhuis liet ze we-
ten dat er niet opeens een heel leger aan ‘pastores’ 
nodig was, want: ‘Het is goed tussen God en mij!’ De 
Bijbelwoorden op haar overlijdensbericht zijn daar 
een dikke onderstreping van: ‘Niets kan ons scheiden 
van Gods liefde die in Christus tot uiting komt’ (Ro-
meinen 8:38). 

Aan Willem, de kinderen en ook aan ondergeteken-
de liet Greet weten dat we haar niet op een voetstuk 
moesten zetten in de afscheidsdienst. Daarom was 
het thema van de verkonding op donderdag 20 okto-
ber jl. in de Maranathakerk dan ook: Alle eer aan God! 
Deze woorden waren gebaseerd op Romeinen 11:33-
36. 

Dit gedeelte stond, op verzoek van Greet, centraal op 
de dag van haar begrafenis. De lofprijzing door Pau-
lus in Romeinen 11 is geen zingen tegen beter weten 
in, maar deze is gestoeld op dat wat God in Jezus 
Christus gedaan heeft. Er heeft een kruis gestaan op 
een heuvel buiten Jeruzalem. En dat kruis werd voor 
ons de toegang tot Gods troon, want op de derde dag 
kwam de gekruisigde Jezus overwinnend uit het graf 
tevoorschijn. In dit geloof heeft Greet van Veldhuisen 
– van Voorst geleefd. Dit geloof heeft ze ons, en in het 

bijzonder haar man, kinderen en familie, voorgeleefd. 
In dit geloof is Greet ook gestorven. We staren haar 
na in het vertrouwen dat ze geborgen is bij God. Dit 
vertrouwen hebben we ook beleden op de Algemene 
Begraafplaats te Lunteren. Voorafgaande aan de graf-
legging luisterden we naar koraalmuziek, gespeeld 
door de Vrijwillige Drumfanfare van de Koninklijke 
Luchtmacht. 

We condoleren Willem, Rosanne en Xander, Henri-
co en Susanne, en de verdere familie met het grote 
verlies. We bidden en wensen dat ze Gods nabijheid 
zullen ervaren op deze ruwe en rauwe weg. Corres-
pondentieadres: Molenparkweg Oost 13, 6741 ZS, 
Lunteren.

• Cock Kroon

In Memoriam – Jannige (Janny) 
Teunissen–Pater
In verzorgingshuis de Meent te Veenendaal overleed 
op maandag 17 oktober jl.: Jannige Teunissen – Pa-
ter. Zij is gestorven in de leeftijd van 87 jaar. In 2020 
verhuisde zij, samen met haar man Jan, naar dit huis 
omdat zelfstandig wonen (aan de Klomperweg) niet 
langer ging. Hoewel deze verhuizing beiden aan het 
hart ging, was het wel fijn dat ze samen hun intrek 
konden nemen in de Meent. De fysieke gezondheid 
van Janny ging de laatste periode hard achteruit; alles 
wees erop dat haar levenseinde niet ver weg was. 

In het laatste weekend werd er heel bewust afscheid 
genomen van de kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren. Haar gezin, van de oudste tot de jongste, was 
haar trots! Janny kwam ‘op Renswou’ ter wereld op 
2 januari 1935. In 1958 trad zij in het huwelijk met 
Jan Teunissen. Samen ontvingen ze een zoon en 
twee dochters. Haar liefde voor haar man en kinderen 
bracht ze met name tot uitdrukking in het zorgen voor 
hen. Toen ‘de kleintjes’ later groot waren, konden ze 
merken dat hun moeder het altijd fijn vond als ze over 
de vloer kwamen. ‘Flitsbezoekjes’ vond ze daarente-
gen niet zo fijn. 

Als het over haar innerlijk ging, dan vond Janny het 
niet zo makkelijk om zich te uiten. Ook zich uitspre-
ken over dat wat ze geloofde en hoopte was voor 
haar een hele drempel. De actieve betrokkenheid op 
de eredienst(en) in de Maranathakerk gaven iets weer 
van haar betrokkenheid op de dingen ‘die boven zijn’. 
Bekende Psalmen die ze op de lagere school leerde, 
zong ze tot op hoge leeftijd, uit het hoofd, mee. Eén 
van die Psalmen lazen we samen in de week voordat 
Janny stierf: Psalm 84. In dit oude lied van Israël gaat 
het over het schuilen bij God: ‘Zelfs de mus vindt een 

R
O

N
D

 D
E 

M
AR

AN
AT

H
AK

ER
K 

- J
AA

R
G

AN
G

 6
6 

- N
U

M
M

ER
 1

0 
- 9

 N
OV

EM
BE

R
 2

02
2

9



huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen 
neerlegt, bij Uw altaren, Heer van de hemelse mach-
ten’ (Psalm 84:4). 

Deze woorden klonken opnieuw op zaterdag 22 okto-
ber jl. in de Maranathakerk. Daar kwamen we samen 
om het leven van Janny te memoreren. Er werden 
herinneringen gedeeld en we lazen en zongen over de 
mus en de zwaluw. Voorafgaande aan haar begrafe-
nis klonk het Goede Nieuws, dat ieder mens welkom 
is bij de Allerhoogste: ‘Ieder die de naam van de Heer 
aanroept, zal gered worden’ (Romeinen 10:13). Na de 
afscheidsdienst hebben we het lichaam van Jannige 
Teunissen – Pater in de aarde gelegd. In de confronta-
tie met de strenge en bittere dood beleden we het ge-
loof in Hem die de Opstanding en het Leven is: Jezus 
onze Heer. We condoleren Jan met het verlies van zijn 
Janny. Onze condoleances gaan ook uit naar de grote 
kring van het gezin. We wensen hen allen Gods troost 
en zegen toe. Correspondentieadres: Familie Teunis-
sen, p/a Gerard Doustraat 62, 3781 EL, Voorthuizen.

• Cock Kroon

In Memoriam – Hendrika Brouwer-van ’t 
Land
Donderdag 27 oktober jl. luidden opnieuw de kerk-
klokken om ons te laten horen dat er een overledene 
werd uitgedragen. Op deze dag betrof het Hendrika 
Brouwer – van ’t Land. Zij stierf zondag 23 oktober 
jl. op de leeftijd van 86 jaar. De laatste twee jaar van 
haar leven woonde Hennie, vanwege toenemende 
dementie, in Verpleeghuis Norschoten te Barneveld 
(locatie Drostendijk). Daarvoor woonde zij aan de De 
Savornin Lohmanstraat te Lunteren. 

De wieg van mevrouw Brouwer stond in Bussum. De 
tijd waarin ze geboren werd (1935) is de geschiede-
nisboeken ingegaan als ‘crisistijd’. Ook maakte Hen-
nie als kind de jaren ‘40-45 mee.  Deze jaren werden 
getekend door de Duitse bezetting. In deze moeilijke 
jaren leerde Hennie van ‘t Land praten, lopen, fietsen, 
schrijven en ging ze vriendschappen aan. In 1969 trad 
ze in het huwelijk met Johannes Brouwer; samen ont-
vingen ze twee zonen. Ook werd zij in latere jaren oma 
van Milan en Norah. In 1996 werd ze weduwe vanwe-
ge het overlijden van haar man. 

In haar jonge jaren deed Hennie belijdenis van het 
christelijk geloof. In de jaren dat ze in Lunteren woon-
de was ze lid van de Maranathakerk. Dit lidmaatschap 
werd wat meer op afstand beleefd. Wel wist ze zich 
welkom op de verjaarmiddagen die in onze kerk wer-
den georganiseerd.

 Op donderdag 27 oktober jl. hebben we haar leven ge-
memoreerd. Dit deden we in de aula van de Gemeen-
telijke Begraafplaats te Lunteren. Naast het delen van 
persoonlijke herinneringen luisterden we ook naar 
enkele liederen. Samen lazen we een lied van Israël: 
Psalm 23. Een regel uit deze Psalm stond ook op de 
rouwkaart van mevr. Brouwer: de Heer is mijn Herder. 
Dit zijn geen goedkope woorden, want ze worden ook 
door David verbonden aan het donkere tranendal dat 
vol is van de schaduw van de dood. Maar juist daar en 
dan is er de Herder die waakt en zorgt! Eeuwen later 
werd deze Psalm in Christus vervuld. Hij zei: Ik ben de 
Goede Herder (Joh. 10). Gesterkt door deze belofte 
gingen we, na ons samenzijn in de aula, met een klei-
ne stoet naar het open graf. 

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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Voordat we het lichaam van Hendrika Brouwer – van 
’t Land aan in de aarde legden klonk het eeuwenou-
de Credo: Ik geloof in de opstanding van het lichaam. 
We condoleren haar gezin met het overlijden van deze 
lieve moeder, schoonmoeder en oma. Als Maranatha-
kerk wensen hen toe dat het Goede Nieuws van Pa-
sen hen zal sterken en dragen. Correspondentieadres: 
fam. Brouwer, Lucretia van Merkenlaan 27, 3906 WB, 
Veenendaal.

• Cock Kroon

UIT DE KERKENRAAD
Huiskamergesprekken wijk 9:
10 november staat er een Huiskamergesprek gepland 
bij de familie Ten Ham, Zandscheer 9. Inloop vanaf 
19:45 aanvang: 20:00.
Straten: Zandscheer en het Hoefje.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Verantwoording
Collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden 
september en oktober 2022.
25-09   € 415,69
02-10   € 435,80
09-10   € 435,61
16-10   € 400,63

Daarnaast ontvingen we in de afgelopen periode de 
volgende giften:€ 25,- voor de kerk via de bank.
 
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 dit doel op 25 sep-
tember was € 283,36 
De tussenstand komt hiermee op € 3.247,50
De volgende derde collecte wordt gehouden op 27 no-
vember 2022.  

Namens het college hartelijk dank voor de collecten 
en giften die wij mochten ontvangen. 

• Tonny van Dijk, penningmeester

Actie Kerkbalans 
De Actie Kerkbalans is volgend jaar van zaterdag 14 
januari tot zaterdag 28 januari 2023. Tientallen vrij-
willigers zamelen in deze periode geld in voor onze 
kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier 
van waarde. Om te kunnen blijven bestaan heeft de 

kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden. De 
kerk krijgt namelijk geen subsidie. Zoals bekend zijn 
er extra kosten door de hoge energieprijzen. Als (groe-
ne) kerken willen we bovendien een bijdrage leveren 
aan de beperking van de opwarming van de aarde 
en verbetering van de luchtkwaliteit. Ook wij als Ma-
ranathakerk willen gaan investeren in zonnepanelen. 
Een gedeelte van de opbrengst van Actie Kerkbalans 
willen we hiervoor gaan gebruiken. Steun daarom ex-
tra de komende Actie Kerkbalans. De commissie is 
inmiddels weer druk bezig met de voorbereidingen 
van de Actie Kerkbalans 2023. Binnenkort worden 
al onze lopers weer benaderd of ze ook dit jaar weer 
mee willen helpen. Uiteraard zijn wij bezig om dit op 
een verantwoorde manier te organiseren voor zowel 
de bezorging als het ophalen van de enveloppen. Dit 
jaar zijn er 5 vacatures en daarvoor hebben we 5 tijde-
lijke lopers nodig. Ook zijn wij altijd op zoek naar re-
servelopers. Lijkt het u wat of wilt u meer informatie, 
neem dan contact op met John Veldhuizen. Telefoon 
06-55706858.  
Met vriendelijke groet, 

• Ria van Assenbergh 
Commissie Actie Kerkbalans 

COLLEGE VAN DIAKENEN
Wereldwinkel.
De Wereldwinkel aan de Dorpsstraat is al jaren een 
vertrouwd gezicht in het dorp.
In het karakteristieke pandje zijn een aantal enthousi-
aste vrijwilligers druk bezig om de Fair Trade- (Eerlijke 
handel) gedachte vorm te geven.
We zijn nu op zoek naar versterking van ons team. 
Lijkt het u leuk en bent u in de gelegenheid om een 
dagdeel mee te werken in deze winkel kom dan ge-
woon eens even binnen kijken om contact te leggen 
met een van de aanwezige vrijwilligers.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op telefoon-
nummer: 0619977508 (Jan Hassink)

MEDEDELINGEN
Bedankt
Ook namens mijn kinderen wil ik u hartelijk danken 
voor alle aandacht, kaarten, appjes, telefoon, bloe-
men, tijdens de ziekenhuisopname en het overlijden 
van mijn man Piet de Groot.
Er werd voor Piet en voor ons gebeden: dat is zo 
troostvol; we voelden ons gedragen in die laatste 
weken en tijdens de uitvaart.Er is naar ons omgezien 
door u allen: de Maranathakerk en de Evangelisch 
Lutherse Kerk; dat hebben wij zeer gewaardeerd.

• Emmy Koenen
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STEMMEN IN HET HEDEN

dr. C. van der Kooi

 ‘De kerk heeft de Bijbel ontvangen als een 
geschenk van de Heilige Geest om haar te 

bewaren bij de bij de verkondiging aangaan-
de Jezus Christus als haar Heer en Heiland. 
De Bijbel getuigt in al haar complexiteit van 
de geschiedenis van God en zijn volk, van 

de worsteling van God om Zijn verbond met 
mensen op te richten’

 (uit: Christelijke dogmatiek, pag. 500).

VORMING EN TOERUSTING
Uitnodiging belijdeniscatechese
Geloofsbelijdenis afleggen in de christelijke gemeente 
is een persoonlijk en belangrijk moment op de weg van 
het geloof. Tijdens het volgen van belijdeniscatechese 
sta je stil bij wie je bent (ik ben gedoopt), aan wie je be-
hoort (Jezus Christus) en wie om je heen staat en jou 
ondersteunt (de gemeente als een geloofsgezin). Het 
volgen van deze catechese en het in het openbaar uit-
spreken van je ja-woord aan God helpt je om je geloof 
vorm te geven, te versterken en te vieren.
We nodigen je graag uit om samen met anderen op 
zoek te gaan naar de betekenis van geloven, hopen en 
liefhebben in deze tijd. Een seizoen lang samen eer-
lijk te zijn over onze zekerheid en onze twijfel, onze 
vragen en vreugden. Want hoe mooi is het om je diep-
gaand te bezinnen op wie God is, wat geloven inhoudt, 

wat Gods verlangen is voor Zijn gemeente en waarom 
‘ja’ zeggen tegen God en Zijn gemeente relevanter is 
dan ooit.Vandaar de uitnodiging, aan jongeren en ou-
deren om in de Maranathakerk het geloof te belijden. 
Hiervoor willen we graag in onze gemeente ruimte 
creëren. We beginnen deze maand en willen dan twee 
keer per maand samenkomen om samen over ons ge-
loof 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 
T: 06-39861537 - E:predikant@maranathakerk.net

Cursus de 7 wonderen van het kruis
Elk jaar vieren christenen met Pasen het feest van de 
opstanding van Jezus. De zeven wonderen van het 
kruis vormen samen één wonderlijk geschenk van 
God de Vader aan zijn kinderen van deze wereld: het 
wonder van Pasen.De 7 wonderen van het kruis gaat 
over de 18 laatste uren van Jezus voor Hij aan het 
kruis ging. Het boek ‘Het Wonder van het Kruis” is ge-
schreven door Wilkin van de Kamp.
In deze cursus ga je mee op reis naar de zeven mo-
menten waarop van bloed van Jezus vloeide, waar-
door de zeven wonderen van het kruis tot je kunnen 
komen. De zeven keer dat Jezus gebloed heeft von-
den niet zomaar plaats. Het waren stuk voor stuk pro-
fetische momenten, honderden jaren daarvoor voor-
speld, door God gewild en ingegeven. Ontdek dat God 
de regie van Golgotha volledig in handen had.
Deze cursus wordt op 7 donderdagavonden in de we-
ken voor Pasen 2023 gegeven door Maaike van de 
Wetering-Wolswinkel. Zij is verbonden aan Vrij Zijn 
(zie www.vrijzijn.nl).Ontdek wat dit wonder ook van-
daag, ook voor jou, betekent. Maak jouw agenda vrij 
en meld je aan via de website. Hier vind je ook meer 
informatie.
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MAAK KENNIS MET …
Bauke de Boer

Wie ben je, welk talent heb je en welk talent zou je 
graag willen hebben?
Ik ben Bauke de Boer, geboren op 25 december 1987 
en vanaf dat prille begin, nu al 34 jaar, wonend in Lunte-
ren. Als werkvoorbereider ben ik werkzaam in de bouw 
en binnen de Maranathakerk als ouderling, deel uitma-
kend van de Taakgroep Liturgie en Eredienst. In onze 
kerk voel ik mij bijzonder goed op mijn plaats, voel me 
er thuis. Daar het geloof een zeer belangrijke plaats in-
neemt in mijn leven, ben ik de verschillende voorgan-
gers en gemeenteleden enorm erkentelijk voor hetgeen 
zij voor mij hebben betekend op het pad dat ik heb be-
wandeld tijdens de worsteling met mijn geaardheid. 
Dankbaar ben ik voor wie ik mag zijn en wie ik ben. Dat 
ik muzikaal ben zie ik als een talent, het talent wat ik 
graag zou willen hebben is te groeien in het geloof.

Welke herinnering is jou dierbaar?
Als eerste schiet mij een recente herinnering te bin-
nen. In januari van dit jaar ben ik met moeder en Berno 
naar Kaapverdië geweest, een eiland voor de westkust 
van Afrika in de Atlantische Oceaan. Een zonvakantie 
waar we met z’n drieën geweldig van hebben genoten.

Hoe zouden vrienden je omschrijven?
Trefwoorden van mijn vrienden zullen zijn; gezellig, 
spontaan, lief en sociaal betrokken. Mijn aanwezig-
heid wordt door hen op prijs gesteld.

Waar kun je enorm van genieten?
Ik geniet van zowel kleine – als 
grote dingen. Ogenschijnlijk klei-
ne dingen in bijvoorbeeld de na-
tuur. Kleine dingen welke juist 
groots zijn. Het samen muziek 
maken, samen zingen en samen 
God prijzen. Daarnaast, met vrien-
den een groot concert bezoeken 
is ook echt iets waar ik blij van 
word!

Hoe ziet de ideale dag er voor je uit?
Mijn favoriete dag begint sowieso met uitslapen, want 
aansluitend komt er een vol programma, haha. Uitge-
breid lunchen met moeder en Berno maakt dan ook 
zeker deel uit van deze dag, evenals een uurtje sporten 
in de vorm van Crosstraining. In de middag muziek ma-
ken; solo, met het combo, met de band of met Kunst Na 
Arbeid; hoe dan ook, muziek zal er gemaakt worden! 
Ondertussen zijn we al in de avond beland en vergezel 

ik mij met vrienden begeleid door, en genietend van, 
een hapje & drankje. De dag sluit ik bewust af met een 
dagboekje tijdens mijn ‘stille tijd’.  

Wat als Jezus hier zou zijn, wat zou je willen zeggen 
of vragen?
Mijn diepste verlangen zou ik met hem willen delen. 
Het verlangen van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, een aarde waar alles nieuw wordt gemaakt. 
Een plaats waar mensen niet gebukt hoeven te gaan 
onder ziekten, aandoeningen en handicaps. 

Waar ben je dankbaar voor?
Ik ben dankbaar voor de mensen om mij heen en dat 
zijn er heel veel. Mijn familie, mijn vrienden, maar ook 
mijn muzikale vrienden bij Kunst Na Arbeid en ge-
loofsvrienden in de Maranathakerk.

Wat is een boek dat iedereen zou 
moeten lezen?
De Bijbel! 

Wat is jouw favoriete muziek?
Oei, maar dat is eenvoudigweg niet 
te doen. Mijn muzikale smaak gaat 
werkelijk alle kanten op. Bluesmu-
ziek in een mooi blues-café vind ik 
heerlijk en een bezoek brengen aan 
het North Sea Jazz Festival zou ik 
ook nog weleens willen doen. Vanuit 

mijn jeugd heb ik een voorliefde voor Countrymuziek 
overgehouden. Dus ja, hoe breed wil je het hebben?!?

Je mag voor zondag een lied opgegeven, welke gaat 
het worden?
Zonder enige twijfel Abba Vader. Dit lied hebben we 
gezongen bij zowel de afscheidsdienst van mijn vader 
als van mijn opa. Mede daardoor dan ook bijzonder 
speciaal voor mij.

• Herko van Beek

"‘Verlangen naar 
nieuwe hemel en 
nieuwe aarde"
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TERUGBLIK SENIORENMIDDAG OVER KATHARINA (KÄTHE) VON BORA
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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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VOOR DE KINDEREN
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BIJBELLEESROOSTER

November
do 10 2 Koningen 9:14-29 
vr 11 2 Koningen 9:30-37  
za 12 Lucas 20:20-26
zo 13 Lucas 20:27-40
ma 14 2 Koningen 10:1-17
di 15 2 Koningen 10:18-36
wo 16 2 Koningen 11:1-20
do 17 2 Koningen 12:1-9
vr 18 2 Koningen 12:10-22 
za 19 2 Koningen 13:1-9 
zo 20  2 Koningen 13:10-25
ma 21  Lucas 20:41–21:4
di 22  Lucas 21:5-19
wo 23  Lucas 21:20-38
do 24  Filippenzen 1:1-11
vr 25  Filippenzen 1:12-26
za 26  Filippenzen 1:27-2:11
zo 27  Filippenzen 2:12-18
ma 28  Filippenzen 2:19-30
di 29  Jesaja 9:7-16 
wo 30 Jesaja 9:17–10:4 

December 
do 1 Jesaja 10:5-19
vr 2 Jesaja 10:20-27
za 3  Jesaja 10:28-34
zo 4  Jesaja 11:1-10
ma 5  Jesaja 11:11-16
di 6  Jesaja 12:1-6 
wo 7  Filippenzen 3:1-11
do 8  Filippenzen 3:12-21
vr 9  Jesaja 13:1-5 
za 10  Jesaja 13:6-18
zo 11  Jesaja 13:19-14:2
ma 12  Jesaja 14:3-11
di 13  Jesaja 14:12-23
wo 14  Jesaja 14:24-32
do 15  Filippenzen 4:1-9
vr 16  Filippenzen 4:10-23

GERICHT OP LICHT 
Laten wij een lichtje zijn,
in deze donk’re dagen,
een beetje vrolijkheid erbij,
helpt onze zorgen dragen.

Laten wij een lichtje zijn,
voor die-en-gene om ons heen.
al zijn maar weinige tezamen,
twee is meer dan één.

Laten wij een lichtje zijn,
als beeltenis van ‘t Kind,
Licht in onze duisternis,
Die ons met God verbindt.

N.a.v.: Johannes 8:12 - Mattheüs 5:14-16 
door: Aagje Lingen R
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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
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Draagt u de lokale kerk een 
warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

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

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


