
MEDITATIE
Eén rond de Bijbel – de Bijbel leven

Johannes 17:16-19
Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor.  

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik 
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Aan dit Bijbelgedeelte moest 
ik denken nadat mij werd ge-
vraagd een meditatie te schrij-
ven passend binnen het jaar-
thema van de Maranathakerk: 
“Eén rond de Bijbel”, met het 
accent op de Bijbel (voor)leven. 
In de traditie van de kerk is hier 
een moeilijk woord aan verbon-
den: “Heiliging”. Wat betekent 
dit Christelijke woord eigenlijk? 
Vandaag de dag wordt het in 
het dagelijks leven niet of nau-
welijks meer gebruikt. 

Het woord heiliging zegt iets 
over het apart zetten van de 
gelovigen in de wereld om het 
Goddelijke doel na te streven. 
Het doel is te leven tot eer van 
God en de mensen om je heen. 

Zoals Jezus zelf apart is gezet 
tijdens zijn leven op aarde. Hei-
liging zegt ook iets over toewij-
ding aan God. Vanuit die toe-
wijding zul je het goede willen 
doen en steeds weer streven 
naar het beste voor de mensen 
om je heen.

In het ‘hogepriesterlijk gebed’ 
bidt Jezus tot Zijn Vader en 
geeft Hij aan dat Zijn leerlingen 
(gelovigen ook vandaag de dag) 
niet bij de wereld horen, zoals 
Jezus zelf niet bij de wereld 
hoort, zie vers 16. Hoe leven wij 
dan wel? In vers 17 volgt direct 
het antwoord “Uw woord is de 
waarheid”. Wij leven door ken-
nis te nemen van de Bijbel en 
deze als het ware te doorleven. 

zend hen naar de wereld, zoals U mij naar de wereld hebt gezon-
den. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door 

de waarheid geheiligd zijn.

De evangelist Johannes beschrijft in hoofdstuk 17 het zogenoem-
de ‘hogepriesterlijk gebed’. Dit is het laatste gebed dat Jezus uit-
spreekt voor zijn gevangenneming in de hof van Getsemane. Het 
gebed is een intiem afscheidsmoment gericht aan Zijn Vader en 
aan Zijn leerlingen en het is een voorbede voor eenheid onder de 
gelovigen. Het gebed wordt hogepriesterlijk genoemd, omdat de 
hogepriesters beschouwd werden als middelaars tussen God en 
het Joodse volk. Jezus is door Zijn verlossingswerk de ultieme 
middelaar voor ons. 
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EREDIENSTEN
Zondag 18 december - 4e Advent
09:30 ds. J. Visser , Ermelo
19:00 ds. J. van Slooten, Zuid Laren
 Collecten
 1. Diaconie
  2. Kerkrentmeesters

Zaterdag 24 december 
18:30 Kinderkerstfeest 
 Collecten
 1. Vrolijkheid in asielzoekerscentra
 2. Kerkrentmeesters
22:00 ds. J. Steenkamp, Kerstnachtdienst 
 Collecten
 1. Opvang gestrande vluchtelingen
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 25 december - 1e kerstdag
09:30 ds. J. Steenkamp
19:00 geen dienst
 Collecten
 1. Open Doors
 2. Kerkrentmeesters

Maandag 26 december - 2e Kerstdag
09:30 geen dienst
 
Zaterdag 31 december - Oudejaarsdienst
19:30 ds. J. Steenkamp, 
 Collecten
 1. De Herberg
  2. Kerkrentmeesters

Zondag 1 januari - Nieuwjaarsdienst 
09:30 ds J. Steenkamp
19:00 geen dienst
 Collecten
 1. Voedselbank Ede 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 8 januari 
09:30 ds. J. Steenkamp
19:00 ds. J. Steenkamp en
 Sylvia Thé- Grondman, stagiaire
 Collecten
 1. Boeren in actie Zuid-Afrika
 2. Kerkrentmeesters

Zodat je ervaart dat God daadwerkelijk in je leven 
is. In de Bijbel vinden wij de juiste weg om tot 
de waarheid en ons doel in het leven te komen. 
In vers 19 zegt Jezus zelf dat Hij zich geheiligd 
heeft voor ons allen en dat wij door de waarheid 
geheiligd zijn. Jezus heeft Zich omwille van ons 
allemaal toegewijd aan de opdracht van Zijn Va-
der. Wat vraagt dit vandaag van ons?

Wellicht denkt u bij het lezen: “Wat een lastige en 
moeilijke woorden!”. Laat je overtuigen dat het 
God zelf is die zich via de Bijbel in ons leven laat 
zien. Dit alles start juist nu in de Adventstijd. Een 
tijd van verwachting op weg naar het kerstfeest, 
waarbij wij gedenken dat God zijn eigen Zoon 
naar de aarde heeft gestuurd. Tweeduizend jaar 
geleden kwam hij ter wereld in Bethlehem en 
werd hij als eerste getoond aan de herders in het 
veld. Door de komst van Jezus leren wij God be-
ter begrijpen.

Vandaag de dag is de Bijbel het tastbare bewijs 
van God-met-ons, in de Persoon van Jezus.  Door 
het lezen van de Bijbel en het verlangen daarnaar 
te leven zullen wij steeds meer gaan lijken op 
Hem. Je zult in het dagelijks leven andere keuzes 
leren maken. Wij worden door het leven vanuit de 
Bijbel steeds weer apart gezet op de weg van het 
eeuwige leven. Het is Jezus zelf die het u heeft 
voorgeleefd en u ook vandaag voorgaat op deze 
weg. 

Een goede en gezegende adventstijd toege-
wenst.

• Giel Stomphorst

BEZORGING BLOEMENGROET
December  
18 Gerrie Vreugdenhil Mw. Lijbers

Januari
01-01 Nellie Scherrenburg
08-01 Dineke van Veldhuizen Francis Wolfs
15-01 Ria Brinkman  Dita Mastenbroek
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BIJ DE COLLECTEN

Zondag 18 december 2022 – Diaconie 
Dankzij uw giften in het afgelopen jaar heeft onze 
diaconie vele projecten binnen onze gemeente 
en directe omgeving kunnen ondersteunen. Van-
uit onze reserves hebben wij diverse malen met 
spoed geld overgemaakt na rampen elders in de 
wereld. Dit heeft een flink gat geslagen in onze 
reserves. Uw gift helpt ons om ons noodfonds 
weer te vullen. 

Zaterdag 24 december 2022 
Kinderkerstfeest – Vrolijkheid in 
asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor 
geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare 
ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra 
wachten ze op de beslissing of ze in Nederland 
mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organi-
seert in azc’s wekelijks het KunstLab, met crea-
tieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film 
en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinde-
ren en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun 
talenten. Kunst en creativiteit versterken hun 
veerkracht en zelfvertrouwen.

Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie Kunst-
Lab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook 
in de schoolvakanties creatieve workshops kun-
nen bezoeken. Met een feestelijke presentatie 
voor bewoners van azc’s worden de workshops 
afgesloten. Met uw bijdrage steunt u diaconale 
projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie 
KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s.   
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te 
maken? Hartelijk dank!

Zaterdag 24 december 2022 
Kerstnachtdienst – Opvang voor 
gestrande vluchtelingen
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraag-
lijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drink-

water, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En 
jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit 
waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelin-
genkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties 
helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg 
en onderwijs. Bij aankomst laat men vluchtelin-
gen op krachten komen door ze eten en drinken 
aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het in-
vullen van officiële documenten. Op een eigen 
school kunnen vluchtelingenkinderen lessen En-
gels, Grieks en wiskunde volgen. Alleenreizende 
minderjarige vluchtelingen krijgen zorg en be-
geleiding op het Griekse vasteland. In de voed-
selkeuken in Athene krijgen vluchtelingen en 
dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme ge-
zinnen krijgen elke maand een voedselpakket en 
in vluchtelingenkampen worden zeep en andere 
spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. 

Zondag 25 december 2022 Eerste 
Kerstdag – Open Doors 
Open Doors steunt christenen die om hun ge-
loof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors 
brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen 
die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open 
Doors verleent de organisatie praktische hulp, 
zoals traumazorg en noodhulp.
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Voor het eerst sinds jaren staat Afghanistan op 
de eerste plaats in de Ranglijst Christenvervol-
ging. Het afgelopen jaar rukten de taliban op, de 
hoofdstad werd veroverd en veel inwoners ont-
vluchtten het land. Vrijheden voor Afghanen zijn 
verder ingeperkt. Voor christenen was er voor de 
komst van de taliban al geen enkele vorm van 
vrijheid. Naast vervolging door de overheid, vor-
men nu ook radicaalislamitische groeperingen 
een extreme bedreiging.

Voor het eerst sinds 2002 staat Noord-Korea niet 
meer op nummer 1 van de Ranglijst Christenver-
volging. Maar de situatie is nog steeds bijzonder 
gevaarlijk. Christenen worden beschouwd als 
een gevaar voor het land. Wie christen is, loopt 
het risico in de gevangenis te komen, te worden 
gemarteld of zelfs gedood. Hun families wachten 
hetzelfde lot. Naar schatting 50.000 tot 70.000 
christenen zitten opgesloten in gevangenissen 
en werkkampen.

Zaterdag 31 december – 
Oudejaarsavond – De Herberg
Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil 
als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke ge-
meente een tijdelijk huis en geestelijke begelei-
ding bieden aan individuele gemeenteleden die, 
om wat voor reden dan ook, even afstand willen 

nemen van hun woon/werksituatie en zich willen 
bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psy-
cho-sociale problemen een rol spelen.  

De Herberg is in 1993 geopend op initiatief van 
de IZB, in samenwerking met 300 diaconieën en 
met de Generale Diaconale Raad van de toen-
malige Nederlandse Hervormde Kerk. Sindsdien 
wordt de Herberg door veel meer diaconieën 
gesteund, afkomstig uit de breedte van kerkelijk 
Nederland.

Zondag 1 januari 2023 – Voedselbank 
Ede
Steeds meer gezinnen kunnen als gevolg van de 
hoge energierekeningen niet meer rondkomen. 
Gelukkig kunnen zij in onze regio een beroep 
doen op de Voedselbank Ede. Inmiddels moch-
ten wij van een aantal gemeenteleden (een deel) 
van hun energiebijdrage van de overheid ontvan-
gen. 

Namens de Voedselbank hartelijk dank. Met de 
Nieuwjaarscollecte willen wij hun belangrijke 
werk blijven steunen. 

De Voedselbank Ede is er voor iedereen die leeft 
onder het bestaansminimum. Het verzorgings-
gebied beslaat de gehele gemeente Ede, dus ook 
Bennekom, Otterlo, Harskamp, Lunteren, Eder-
veen en Wekerom. Wekelijks kan men een geva-
rieerd voedselpakket afhalen. 
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Zondag 8 januari 2023 – Bijbel brengt 
arme boeren in actie in Zuid-Afrika
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie 
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoe-
de. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. 
Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogram-
ma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om 
dit te doorbreken: ze brengen families samen in 
actie en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, 
die hen inspireren om niet bij de pakken neer te 
zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe 
je compost maakt voor een vruchtbare bodem, 
moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. 
En hoe je samen een spaargroep vormt en een 
bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door 
betere landbouwmethoden verhogen de boeren 
hun voedselopbrengst en is er meer geld voor in-
vesteringen, onderwijs en gezondheidszorg

Vader Shabangu begon na de training een moes-
tuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die ge-
bruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon 
Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu 
helpt met groenten planten en besproeien en 
schoorstenen in elkaar zetten.

PASTORAAT
Omzien naar elkaar
Verdriet en rouw
Mevr. Wil Nijburg – van Galen (Forsythiastraat 
34, 6744 A,S Ederveen) moest vrijdag 2 decem-
ber jl. afscheid nemen van haar zoon Johan. Hij 
overleed in het hospice te Ede op de leeftijd van 
55 jaar. Zijn overlijden is een groot verlies voor 
moeder Nijburg, haar kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen en verdere familie. De door Johan 
uitgekozen Bijbelwoorden voor bovenaan zijn 

overlijdensbericht zijn voor hen een bron van 
troost en licht: ‘Want als wij leven, leven wij voor 
de Heere, en als wij sterven, dan sterven wij voor 
de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van 
de Heere’ (Romeinen 14:8). 

Wij condoleren Wil Nijburg en haar gezin met dit 
overleden, hierin denken we ook aan Jakob en 
Gerda Bouw – Nijburg met hun kinderen die ook 
lid zijn van de Maranathakerk (Hootsenstraat 33, 
6744 AH, Ederveen). 

Ook denken we, in het kader van verdriet en rouw, 
aan de familie Stroomberg – Klok (Postweg 96, 
6741 ML); Harry en Gina moesten afscheid ne-
men van zus en schoonzus Coosje; zij overleed 
te Wassenaar op de leeftijd van 57 jaar. 

Tevens leven we mee met Marjanne en Wim 
Hartkamp (Verlooplaan 14, 3771 HG, Barneveld), 
zij stonden dinsdag 6 december jl. in Barneveld 
aan het graf van vader en schoonvader Henk Bur-
gerhart die op 91 jarige leeftijd overleed. 

Tea Schut – van Ginkel (Dorpsstraat 162, 6741 
AR) kreeg, terwijl ze heel recentelijk een schou-
deroperatie onderging, het bericht dat haar zus 
was overleden. Voor haar en de familie(s) een 
aangrijpend verlies. 

We hopen dat te midden van dit alles ook de 
gezondheid van Tea, na lange tijd van pijn, zich 
goed zal herstellen. In dit alles is Wim haar tot 
een hand en voet. 
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Denk eens aan de zieken en 
andere mensen die aan huis 

gebonden zijn.

Een kaartje is zo gestuurd...  
het laat zien dat er aan hen 

gedacht wordt!



Ziekte en zorg
Mevr. Riet ten Ham – Verboom verbleef enige 
tijd, n.a.v. een  hersenbloeding, in Norschoten 
te Barneveld. Inmiddels verblijft zij in Zorgvilla 
Nieuw Boschoord (Bosrand 1, 6741 DL, Lunte-
ren). Haar huidige gezondheidssituatie staat het 
niet toe dat zij in deze fase terugkeert naar haar 
vertrouwde woning aan de Stationsstraat.

Dhr. Jaap Blankespoor Wilbrinkstraat 2-6, 6741 
DG) werd recent in allerijl opgenomen in het zie-
kenhuis i.v.m. heftige buikklachten. Na spanning, 
onzekerheid en onderzoeken bleken galstenen 
de grote boosdoeners te zijn. Na verwijdering 
hiervan mocht Jaap weer huiswaarts, wel wacht 
hij op een operatie waarbij de galblaas verwij-
derd zal worden.

Mevr. Reina Mastenbroek – van Voorthuizen 
(Lange Voren 49, 3773 AN, Barneveld) kampte al 
lange tijd met rugklachten. Om deze pijnklachten 
tot een minimum te beperken onderging ze kort-
geleden een rugoperatie. Ze is, samen met Jan, 
dankbaar voor de geslaagde ingreep; de komen-
de tijd staat in het teken van herstel. 

Mevr. Leenders – Hendriksen (de Honskamp, 
Dorpsstraat 25, Kamer 21, 6741 AA) werd in de 
achterliggende periode diverse keren in het zie-
kenhuis te Ede opgenomen. De daar geplaatste 
pacemaker functioneerde eerst niet naar beho-
ren en dat zorgde voor een zorgelijke situatie. 
Na een herstelingreep herstelde haar situatie ge-
lukkig en kon zij terugkeren naar de Honskamp.  

De heer Schut , met zijn vrouw wonende in een 
appartement van het Maanderzand in Ede. kampt 
sinds zijn verhuizing naar Ede met verschillende 
gezondheidsklachten. Onderzoeken en opnames 
in het ziekenhuis moeten uitwijzen wat de moge-
lijke oorzaken zijn en hoe ze behandeld kunnen 
worden. 
Een bemoediging voor dhr. en mevr. Schut vanuit 
onze Maranathagemeente zou fijn zijn (Louise 
Henriettelaan 22B, 6713MH Ede)

Wendy  van den Brink woont alweer heel wat ja-
ren in Wolfheze.  Ze ziet er wel naar uit straks 
een eigen plekje te vinden waar ze begeleid zou 
kunnen wonen. Maar dat is op dit moment nog 

niet aan de orde. Ze voelt zich echt verbonden 
met de Maranathakerk. 

De afstand maakt het lastig voor Wendy om de 
kerkdienst te bezoeken maar online luistert ze 
met ons mee.  Kaartje is van harte welkom. Haar 
adres:  Wolfheze 2, Psychiatrische inst. Pro Per-
sona, Afd. Octaaf gr. 4, 6874BE  Wolfheze. 

Mevr. T van Eekhout verblijft ter revalidatie op 
het moment bij RevalidatieCentrum Elias (Baro-
nes van Lyndenlaan 69 6721 PK Bennekom) ze 
is hier aan het revalideren van een schouderope-
ratie. De revalidatie valt haar zwaar door andere 
ongemakken. 
Een meelevende groet aan gemeenteleden die in 
zorgcentra wonen:

In de Honskamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA) te 
Lunteren verblijven: mevr. Mevr. D. van Doorn 
- van den Brandhof (k.121); Mevr. D.A. Prins – 
Baar (k.005); mevr. W.J.S. van den Dikkenberg – 
Sluijter (k.023); mevr. W.J. Harkema - van Heerdt 
(k.217); mevr. H. Klomp – van de Mast (k.22); 
mevr. T. Bos (k.002); mevr. M. Leenders – Hen-
driksen (k.21); mevr. J. Wolff - van Raaij; dhr. A.J. 
van Arum (k.226); dhr. T. Oevering (k.15).

Dhr. W. Waaijenberg is woonachtig in Woon- en 
Zorgvilla “Nieuw Boschoord” (Bosrand 1, 6741 
DL). Dit geldt ook van Ger en Riet van Alphen. 
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In Norschoten, locatie Drostendijk (Klaverweide 
1b, 3773 AW, Barneveld) dhr. M. van de Lage-
maat en mevr. L. van Duren – Berends. 

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

In Lisidunahof te Leusden (Lisidunalaan 18, 3833 
BS) woont dhr. E.J.J. Lokhorst.

Adventsgebed (Sela)
Heer, geef wereldwijd uw vrede.
Kom tot ons, de wereld wacht.
Hoor ons bidden hier beneden
om uw vrede in ons hart.

Geboortebericht Jorik vlastuin
Opnieuw dankbaar en blij, zijn trotse ouders Ar-
jan en Jeanine Vlastuin. Zij mochten op 3 novem-
ber een gezonde zoon ontvangen. Ze noemen 
hem Aart Jan Jorik. Ook grote broer Rowan is al 
trots op zijn kleine broertje Jorik al moet hij nu 
zijn aandacht gaan leren verdelen.  

Arjan en Jeanine zijn erg dankbaar. Want deze 
geboortestart verliep nu rustiger dan met de ge-
boorte van Rowan. Die toen met een schisis van 
het gezicht werd geboren.  Aan de binnenkant 
van het geboortekaartje staat een prachtige te-
kening met vier handen van groot naar klein in 
elkaar getekend.

Het gedichtje luidt: 
Geboren uit liefde
Kostbaarder dan goud
Een nieuw leven
Aan ons toevertrouwd

We willen jullie vanuit de gemeente van harte 
feliciteren met dit nieuwe geboortegeluk. Weet 
Gods liefde draagt jullie. Zijn hand beschermt jul-
lie. Waar je ook bent of zal gaan.

Geboortebericht Tobi van Daelen
Blij zijn trotse ouders en broer. Henri & Teunita en 
Finn van Daelen. Op 3 november zijn hun verblijd 
met een zoon en broertje Tobi Johan. 

In drie woorden verwoorden zij hun dankbaar-
heid op het kaartje. Kostbaar, Waardevol, Geliefd

Wij willen jullie vanuit de gemeente van harte 
feliciteren met dit mooie wondertje. We wensen 
jullie Gods zegen en nabijheid. Ook voor de ko-
mende periode die in het teken staan van inpak-
ken, verbouwen en verhuizen.  God de Vader is bij 
jullie, daar waar je bent, in jouw omstandigheden 
om jullie Zijn krachtige hulp te bieden. 

Geboortebericht van Cor-Jan Elbertsen
Dankbaar en gezegend voelen Rogier & Heleen 
Elbertsen zich.  Zij ontvingen na twee prachtige 
dochters een zoon Cornelis Johannes. 

Cor-Jan werd op 17 november geboren.  Ook de 
zussen Mariëtte & Joanne verwelkomen hun klei-
ne broertje. Een prachtig gedichtje van Martijn 
Buwalda op hun geboortekaartje.
Ik ga voor je om de weg vast te verkennen. 
Ik ben achter je, dan kan ik je beschermen.
Vind Mij om je heen, zodat Ik je kan vangen als 
je valt. 
Zoek Mij niet te ver. Ik sta al aan jouw kant.

Mooi gezin, wij willen jullie vanuit de gemeente 
van harte feliciteren met dit mooie geschenk. Wij 
wensen jullie op de drukke weg van liefde en op-
voeding van drie kleine kinderen Gods nabijheid, 
kracht en zegen toe. Ken Hem in al je wegen, dan 
zal Hij je paden recht maken.

45-jarig huwelijksjubileum
Op vrijdag 11 november j.l. was het 45 jaar gele-
den dat Jan en Bep van Donkelaar, Hootsenplein 
22 in Ederveen, met elkaar in het huwelijk traden. 
Bep, geboren in Woudenberg en opgegroeid in 
Barneveld, en Jan als geboren en getogen Eder-
vener trouwden in de Oude Kerk in Barneveld 
waarna ze een tijdje in een zomerhuisje in Voort-
huizen woonden. 
Na een viertal jaren in Ede kregen ze een huis in 
Ederveen toegewezen waar ze zich sindsdien he-
lemaal thuis voelen.
Uit hun huwelijk werden 2 zonen geboren en in-
middels hebben ze ook 3 kleinkinderen.

Jan werkte als machinist op kranen en later ook 
als opleider in dat vak. Door de hoge werkdruk 
ging hij na een ernstige burnout in 2021 met ver-
vroegd pensioen, Bep werkt nog in de zorg bij de 
Veenderij in Ederveen.
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Ze zijn dankbaar dat ze nu ook veel tijd samen 
kunnen doorbrengen o.a. met hun gezamenlijke 
hobby: fietsen.
Ook dankbaar voor al die jaren die ze samen heb-
ben mogen optrekken.

Namens de Maranathakerk feliciteren we Jan en 
Bep met dit 45-jarig huwelijksjubileum en wen-
sen hun Gods zegen en nog vele gelukkige jaren 
met elkaar toe.

50- jarig jubileum voor Ad en Joke 
Kelderman. 
Op 23 november vierden Ad en Joke Kelderman 
hun 50-jarig huwelijksjubileum. Samen met hun 2 
kinderen, 4 kleinkinderen, naaste familie en vrien-
den mochten zij deze vreugdevolle dag vieren en 
gedenken. Dit echtpaar kijkt met veel dankbaar-
heid terug op veel zegeningen en goedheid. Van-
af hun ontmoeting zijn ze altijd nauw kerkelijk 
betrokken geweest.

Ad werd geboren in Ede. En Joke in Lunteren. Ze 
hebben elkaar ontmoet bij de jeugdvereniging 
van de Sionkerk in Ede. Joke heeft in de kraam-
zorg gewerkt. Ad als opticien. Hij heeft 25 jaar 
voor verschillende werkgevers gewerkt. Toen 
zetten ze samen een nieuwe stap en zijn ze een 
optiekzaak begonnen in Scherpenzeel. Maar 
liefst 25 jaar lang hebben ze daar samen geleefd, 
gewerkt en veel vriendschappen opgebouwd. Er 
was altijd veel tijd en aandacht voor de klanten. 
Ook was er duidelijkheid over werk en prive. 

Voor velen zijn Ad en Joke bekende gezichten in 
onze gemeente. Maar liefst 25 jaar heeft Ad Knd 
in onze kerk gedaan. Waar kind en gemeente erg 
blij mee zijn geweest. Nog steeds dragen ze een 
steentje bij en is Ad op de dinsdagavond koster. 
Waarin hij met plezier iedereen voor ziet en zorgt.

Samenhouden ze ook van reizen en hebben daar-
door veel landen van de wereld gezien. Ze wo-
nen nu sinds drie en een half jaar in een prachtig 
nieuw huis in ons mooie Lunteren. Samen genie-
ten ze elke dag van hun welverdiende pensioen, 
gezin, vrienden, tijd en hobby’s.

Voor dit prachtige echtpaar brengen we als ge-
meente onze hartelijke felicitatie naar hun uit. 

Wensen hun veel gezondheid, liefde en Gods na-
bijheid toe voor de komende huwelijksjaren die 
ze samen mogen ontvangen. 

Wat de toekomst ook brengen mag. 
God is bij je elke dag. 
Ik ga je voor op al je wegen. 
Ik wijs de weg die je mag gaan 
Ik zal altijd naast je staan 
en jouw omringen met Mijn zegen.

40-jarig huwelijksjubileum 
26 november j.l. was het 40 jaar geleden dat Ber-
tus en Jannie van Hunen in Ede in het huwelijk 
traden. Ze wonen aan De Kweek 19. Beiden zijn 
afkomstig uit Ede en ze leerden elkaar kennen 
omdat de gezinnen waar ze uit afkomstig zijn 
bij elkaar in de buurt woonden. Zo was er onge-
merkt al regelmatig contact. 

Sinds hun huwelijk zijn ze altijd in Ede blijven wo-
nen, eerst aan de Nachtegaallaan en later aan de 
Kievitsmeent. Totdat hun huis enkele jaren gele-
den plaats moest maken voor een industrieter-
rein. De keus viel toen op Lunteren waar ze met 
veel plezier hun intrek namen aan De Kweek.

Bertus heeft altijd in de wegenbouw gewerkt, 
maar is inmiddels met pensioen. Jannie werkte 
in de fotografie, voornamelijk bij het ontwikkelen 
van bruidsreportages. Inmiddels werkt ze al heel 
wat jaren met veel plezier bij Opella in de thuis-
zorg.

Samen genieten ze volop van hun mooie woon-
plek en ook van het wandelen en fietsen wat ze 
graag samen doen. 

Hun huwelijksdag hebben ze onlangs met fami-
lie en vrienden gevierd.

Namens de Maranathakerk willen we Bertus en 
Jannie van harte feliciteren met dit 40-jarig hu-
welijksjubileum en we wensen hen Gods zegen 
toe voor hopelijk nog vele mooie huwelijksjaren.

Nieuw ingekomen
Sinds een aantal maanden wonen Frank en Petra 
de Bree aan Bakkeveen 11 in Ede. Ze zijn afkom-
stig uit Amersfoort. Na zich goed georiënteerd te 
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hebben kozen ze ervoor om lid te worden van de 
Maranathakerk in Lunteren.

Bijzonder is dat Frank een enthousiast organist 
is die we ongetwijfeld in het nieuwe jaar wel eens 
te horen zullen krijgen tijdens een dienst in de 
Maranathakerk.

Hartelijk welkom in onze Maranathagemeente!

Welkom
Dit voorjaar zijn Dirk-Jan en Marjan Van den 
Bos in Lunteren komen wonen. Ze hebben hun 
plekje gevonden aan het Kuipershoekje waar 
ze uitkijken over de landerijen van Lunteren.  

Na een korte oriëntatie hebben ze zich aange-
sloten bij onze gemeente waar ze ondertussen 
hun plekje hebben gevonden.  Ze zijn hier komen 
wonen nadat de kinderen uitgevlogen zijn. On-
dertussen zijn ze trotse opa en oma geworden.  

Marjan heeft voor OM op een aantal plekken 
op aarde prachtig werk mogen doen en heeft 
na haar terugkomt in Nederland Dirk-Jan le-
ren kennen waarna ze zijn getrouwd. Dirk-Jan 
is een aantal jaren geleden in het makelaars 
vak gerold en heeft hier zijn draai aardig ge-
vonden. Misschien bent u hem al een tegenge-
komen bij de aan- of verkoop van uw woning.  

Ze willen onze gemeente graag verder leren ken-
nen en actief deelnemen aan verschillende initia-
tieven. Dat kan natuurlijk alleen als wij ze daarbij 
helpen! Dus spreek ze eens aan en stel uzelf voor. 
Wij wensen ze namens de gemeente vele vreug-
devolle ontmoetingen toe!

UIT DE PASTORIE
De eerste winter en Kerstmis van de Eerste 
Wereldoorlog in 1914 werd gekenmerkt door 
een reeks wapenstilstanden aan het Westelijk 
Front tussen de Duitse en Britse strijdkrach-
ten. In de week voor Kerstmis zongen de ver-
schillende troepen steeds weer kerstliederen 
voor elkaar. Het niemandsland tussen de fron-
ten was erg smal en ze konden elkaar horen. 
Op kerstavond 1914 en op eerste kerstdag 2014 
verlieten de Duitse, Engelse en Franse soldaten 

hun schuilkelders en loopgraven en ontmoetten 
elkaar in het niemandsland. Ze deelden geschen-
ken, chocolade, alcohol en sigaretten onder el-
kaar uit. Ze haalden de doden en gewonden weg 
en er werd zelfs een voetbalwedstrijd tussen de 
Britten en Duitsers gemeld op Eerste Kerstdag 
2014. In sommige delen van het front duurde de 
welwillendheid tot de dag na Kerstmis en in an-
dere delen van het front duurde het tot Nieuw-
jaarsdag.

Een 19-jarige soldaat schrijft in een brief aan 
zijn moeder op 26 december: “Lieve moeder, ik 
schrijf vanuit de loopgraven, het is 11 uur in de 
ochtend. Naast mij is een kookvuur, tegenover 
mij een ‘dug-out’ (nat) met stro erin. De grond is 
slordig in de eigenlijke loopgraaf, maar elders be-
vroren. In mijn mond zit een door prinses Maria 
aangeboden pijp. In de pijp zit tabak. Duitse ta-
bak. Je zou denken dat ik het in een loopgraaf of 
van een gevangene heb gevonden, maar nee, ik 
heb het van een Duitse soldaat. Ja, een levende 
Duitse soldaat uit zijn eigen loopgraaf. Gisteren 
hebben de Britten en Duitsers elkaar ontmoet en 
handen geschud op de grond tussen de loopgra-
ven, en souvenirs uitgewisseld. Ja, de hele kerst-
dag, en nu nog steeds als ik dit schrijf. Prachtig, 
nietwaar?”

De militaire autoriteiten waren natuurlijk woe-
dend, want na de wapenstilstand zagen de sol-
daten elkaar als mensen en waren ze niet erg 
serieus in het vechten tegen elkaar. Dit dwong 
de militaire autoriteiten tot verplaatsing en ver-
schuiving van troepen. Het duurde even voordat 
de oorlog weer op volle toeren draaide. Natuur-
lijk werd de soldaten ook verboden om dergelij-
ke gebaren van goede wil tegenover de vijand te 
herhalen.

Toch dringt in deze historische gebeurtenissen 
van meer dan 100 jaar geleden de menselijkheid 
en de levensveranderende kracht van Christus’ 
geboorte en Kerstmis door. Diep in ieders hart 
streeft ieder mens naar vrede en goede wil. Maar 
het vergt moed van ons, zoals van de officieren 
tijdens de kerstdagen van 1914 aan het westelijk 
front, om te werken aan vrede en goede wil. We 
leven in een wrede wereld, waar zulke wonder-
verhalen, heldenverhalen ons nieuwe hoop geven 
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dat het wel degelijk mogelijk is. Natuurlijk moet 
het niet ophouden na Kerstmis of Nieuwjaar.

We moeten aanhoudend moedig genoeg zijn om 
een slag te slaan voor vrede en goede wil in de 
meest wrede tijden van conflicten tussen men-
sen, rassen en volkeren.

Met zijn geboorte, kruisiging en verrijzenis heeft 
Christus mensen en bevolkingsgroepen met el-
kaar verzoend. Hij was moedig genoeg om aan 
het kruis te sterven om welwillendheid en vrede 
mogelijk te maken. Laten we deel uitmaken van 
de eeuwige wapenstilstand en vrede die Christus 
bracht. En laten we het kwaad bestrijden met het 
goede. Laten we ons verheugen en de wereld 
ware vreugde brengen in zang, in daden, in onze 
woorden en in ons geloof.  Dit is het geschenk 
dat ons leven en dat van anderen echt zal veran-
deren. Dit is het geschenk dat niet vergeten of 
opgeborgen zal worden. Dit is het geschenk van 
Jezus, onze Messias.

Moge u een werkelijk gezegend en vredig kerst-
feest en een voorspoedig nieuw jaar beleven 
vanuit de overvloedige liefde van Jezus Christus, 
onze Heer en Verlosser.

• Jacques en Soretha Steenkamp

VAN ONZE KERKELIJK WERKER
Hemelse letters

Ik kom ze niet vaak (meer) tegen: grote Staten-
bijbels. Voorheen lag deze Bijbel, in allerlei for-
maten en uitvoeringen, op een prominente plek 
in huis. Sommigen met een rijk versierde omslag 
en voorzien van koper sluitwerk. 

Meestal werd er aan het einde van de maaltijd 
een gedeelte uit voorgelezen. Vele generaties 
zijn met dit gebruik opgegroeid. Vandaag de dag 
is de Bijbellezing rondom de maaltijd niet meer 
vanzelfsprekend. Hieraan liggen diverse maat-
schappelijke (en geestelijke) ontwikkelingen ten 
grondslag. Met het verliezen van deze leer- en 
heilzame gewoonte is er ook een gedeelte van de 
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‘huiscatechese’ verloren gaan. Als gevolg daar-
van is kennis van o.a. Bijbelse namen en feiten 
niet meer vanzelfsprekend aanwezig.

Dit gebrek aan Bijbelkennis geldt zeker niet alleen 
voor hen die niet of nauwelijks meer een band 
met een kerk hebben. Zichtbare aanwezigheid 
van de Bijbel in ons huis is natuurlijk geen garan-
tie voor structureel Bijbelgebruik maar het kan 
ons wel helpen om, opnieuw of voor het eerst, 
echt werk te maken van het lezen van de Bijbel. 
Want die Bijbel is veel maar dan een verzameling 
oude verhalen uit vroegere tijden. 

Een klein meisje, dat in zo’n grote Statenbijbel 
keek, begreep onbewust iets van het geheim van 
dat boek dat opengeslagen lag, ze zei verwon-
derd: ‘Dit zijn hemelse letters!’ Dit meisje ‘ver-
stond’ iets van het bijzondere geheim van de Bij-
bel: door alle verschillende Bijbelschrijvers heen 
is de Allerhoogste Zelf aan het Woord! 

Zijn stem horen en verstaan is niet maakbaar, 
daarom bidden wij telkens weer: ‘Heer, Uw bood-
schap staat geschreven, ons ten leven, maak Uw 
schrift het levend woord. Zie het boek van Uw 
behagen opgeslagen; spreek Heer, Uw gemeente 
hoort’ (NLB 317:2).

• Cock Kroon

VANUIT DE KERKENRAAD
Samenvatting van de Grote Kerkenraad 
van 8 november 2022

Opening
Cock Kroon opent de vergadering, daarna doen 
we een rondje ‘wel en wee’.

Stand van zaken mbt Beleidsplan
Het doel is om einde van het jaar de terugkop-
peling te krijgen van de speerpuntgroepen. 
Vervolgens wordt dit besproken in de kerken-
raad.

Vanuit het Moderamen
Verzoek aan de kerkenraadsleden om bij bijzon-
dere diensten zoveel mogelijk zitting te nemen in 
de kerkenraadsbanken.

Vanuit de Kleine Kerkenraad
- We bespreken het kostenoverzicht “Trouwen in 

de Maranathakerk”; na een enkele aanpassing 
komt dit binnenkort beschikbaar.

- Er is een goede ontmoeting geweest tussen de 
predikanten van de Bethelkerk/Oude Kerk/Ge-
reformeerde kerk en de Maranathakerk.

- De kerkenraad gaat akkoord met het organise-
ren van een Zuid-Afrikaanse zangdienst in onze 
kerk op zondagavond 4 december a.s..

- We besluiten vooralsnog door te gaan met het 
‘lopend Avondmaal’.

Vacatures kerkenraad
Er zijn naar aanleiding van de gehouden gebeds-
dienst enkele namen binnengekomen; de ge-
noemde personen zullen binnenkort benaderd 
worden.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters
- De gehouden Bazaar wordt kort besproken; we 

spreken onze waardering uit voor de Commis-
sie en het vele werk dat verzet is.

- Kerkbalans: we zijn nog steeds op zoek naar 
een voorzitter van de Werkgroep Kerkbalans. 
De organisatie van de actie 2023 is in volle 
gang.

- Begroting 2023: onze penningmeester Tonny 
van Dijk geeft een toelichting op de begroting. 
De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel.

Vanuit het College van Diakenen
Wij worden geïnformeerd over de voorbereidin-
gen van de Kerstattenties van dit jaar.

Vanuit het Ouderlingenberaad
- Kerstmarkt: op 10 december a.s. zijn de plaat-

selijke kerken ook vertegenwoordigd. We zijn 
nog op zoek naar vrijwilligers; er wordt een be-
roep op onze gemeenteleden gedaan.

- Er wordt de komende periode nagedacht over 
onze visie op pastoraat.

Rondvraag
- Naar aanleiding van een vraag besluiten we dit 

jaar weer een gezellig samenzijn te organise-
ren na de Kerstnachtdienst.

- Collectemoment: in de komende Kleine Ker-
kenraad wordt een voorstel voor het fysiek col-
lecteren gedaan.
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- De jeugdouderlingen praten ons bij m.b.t. het 
kinderkerstfeest.

- De vraag m.b.t. de energiekosten wordt mee-
genomen naar de Kleine kerkenraad. Een nader 
voorstel komt daarna terug in de Grote Kerken-
raad.

Sluiting
We sluiten de vergadering af met het bidden van 
het “Onze Vader”.

Stiltemoment
“Stilte is de poort naar de ziel en de ziel de poort 
naar God”
Soms is het fijn om even stil te zijn, om even geen 
lawaai om je heen te hebben, om even geen on-
rust in je leven te hebben, maar ook iets sterkers, 
namelijk echte stilte... In de stilte kun je met God 
praten, maar je kunt ook iets van God horen.
God heeft mij laten weten dat ik even pas op de 
plaats moet maken, de zorgen bij het kruis mag 
brengen en een tussenstop mag maken tijdens 
mijn levensreis.
Met de Bijbel als routekaart en de Heilige Geest 
als kompas op zak geeft me dat véél kracht. We 
zijn op reis naar ons eeuwig huis en ik hoop en 
bid dit snel weer samen met u/jou te mogen 
doen.
In Christus verbonden, warme groet,

• Jolanda van der Vlies

Voortgang beleidsplan 
Sinds de zomer zijn er 4 enthousiaste werkgroe-
pen aan de slag gegaan met de uitwerking van 
de 4 speerpunten uit ons beleidsplan. Zondag 6 
november hebben we een gezamenlijk overleg 
gehad met de verschillende werkgroepen en 
bleek dat er inmiddels een mooie voortgang is 
geboekt in de werkgroepen. Een kort overzicht: 
  
Werkgroep gemeente-zijn met en voor iedereen 
In deze groep is besloten om bij verschillende 
leeftijdsgroepen uit onze gemeenten interviews 
af te nemen om te peilen wat er leeft. Een di-
vers beeld komt hier uit naar voren, maar ook 
een belangrijke overeenkomst waar het gaat in 
de behoefte aan persoonlijk contact en verbin-
ding. Voor activiteiten in onze gemeente waar 
daarvoor ruimte is of wordt gegeven krijgen de 
voorkeur en voorzien in een grote behoefte. Nog 

niet alle interviews waren afgenomen, voor de 
kerst verwacht men tot een afronding te kunnen 
komen in deze groep. 
  
Geloofstoerusting en onderwijzing 
In deze groep is vooral gekeken naar het totale 
aanbod aan activiteiten en hoe dit aansluit bij de 
behoefte vanuit de verschillende groepen binnen 
onze gemeente. Suggestie is gedaan om voor 
iedere levensfase en iedere doelgroep in de ge-
meente te voorzien in toerusting en onderwijzing. 
Aan deze groep is gevraagd om in de komende 
weken toe te werken aan een advies waar de on-
derwijzing en toerusting in onze gemeente in ie-
der geval aan zou moeten voldoen. Dit verwacht 
de groep voor de kerst af te kunnen ronden. 
  
Missionair gemeente-zijn 
In deze groep is de afgelopen periode enthou-
siast nagedacht over wat het betekent om mis-
sionair gemeente te zijn. We zouden graag zien 
dat dit echt onderdeel wordt van onze identiteit. 
Tegelijk is dan de vraag waar we ons op zouden 
moeten richten. De werkgroep denkt dat we als 
gemeente vooral missionair gemeente kunnen 
zijn in onze eigen omgeving en in de gewone alle-
daagse en persoonlijke contacten. Daar kunnen 
we het beste het verschil maken. De werkgroep 
werkt dit nader uit de komende weken en komt 
ook voor de kerst met haar advies. 
  
Bestuur en organisatie 
In deze werkgroep is zeer voortvarend gewerkt 
aan een voorstel voor een herinrichting van ons 
kerkbestuur. Uitgangspunten daarbij zijn: betrok-
kenheid van zo veel mogelijk gemeenteleden, 
terugbrengen van het aantal vergadermomenten 
en waar mogelijk ruimte geven voor projectma-
tige tijdelijke inzet wat voor veel mensen beter 
lijkt te passen. Voor de kerst wordt het advies 
van deze werkgroep afgerond, waarbij tevens ge-
poogd wordt voor die tijd het advies te toetsen 
aan de kerkorde en de plaatselijke regeling. 
  
Afronding 
Kort na de kerstvakantie zullen de adviezen van 
de werkgroepen worden besproken in de kerken-
raad en is tevens het voornemen om de hele ge-
meente te informeren over de adviezen en over 
het vervolg. We zijn erg dankbaar voor de inzet 
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van de werkgroepleden, bijzonder om samen te 
bouwen aan de gemeente van Christus in Lun-
teren. 
  
Mocht u vragen hebben of iets willen delen, neem 
dan met ons contact op. 

• Linda, Jacques en Gijsbert 

COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maan-
den september en oktober 2022.
23-10  € 417,70
30-10  € 342,43
6-11  € 626,62
13-11  € 478,41
20-11  € 501,70

Giften
Daarnaast ontvingen we in de afgelopen periode 
de volgende giften:

€ 50,- voor de kerk via Ineke Hazeleger; € 50,-voor 
het onderhoud van de kerk via Bert Hazeleger; € 
250,- en € 100,- via de bank voor de kerk.

Stand maandelijkse deurcollecte 
Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel voor de 
derde voor het bekostigen van initiatieven ter 
verbinding en bemoediging van onze gemeente 
en bredere Lunterse gemeenschap in deze Coro-
na-tijden. 
De opbrengst van de collecte voor dit doel op 30 
oktober was € 195,73 
De tussenstand komt hiermee op € 3.443,23
 
De volgende derde collecte wordt gehouden op 
25 december 2022.  

Namens het college hartelijk dank voor de col-
lecten en giften die wij mochten ontvangen. 

• Tonny van Dijk, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN
Collecte overzicht diaconie 
18-09 Noodhulp Pakistan € 1.615,59
25-09 Jeugd € 172,00

02-10 Voedselpakketten Oekraïne € 616,01
09-10 Operatie Mobilisatie € 614,47
16-10 Vluchtelingenkinderen in € 623,87
 Griekenland
23-10 Eigen diaconie € 596,60
30-10 Ouderenwerk  € 689,72
02-11 Dorcas Voedselactie € 531,96
06-11 Predikanten Zambia € 809,65
13-11 Bijbelverhalen Golfstaten € 797,39

Giften
Naast bovenstaande giften mochten wij ook nog 
algemene giften ontvangen en ouderling Jan Bos 
mocht ook nog € 100,- ontvangen voor onze lo-
kale diaconie. Ook kwam er via Bert Hazeleger 
een (anonieme) gift binnen van €50,- voor de di-
aconie.

Dank voor al uw bijdragen ! 

• Jan van Hierden, Penningmeester diaconie

Kerstochtend zang - Zing jij mee?
In Lunteren bestaat een traditie om op de eerste 
kerstdag (25 december) ‘s ochtends van 6.00 tot 
8.00 uur kerstliederen zingend door Lunteren te 
gaan. Dit zingen van bekende kerstliederen vindt 
plaats voor de huizen van mensen die vanwege 
ziekte, ouderdom of om andere redenen aan huis 
gebonden zijn en daarom niet in staat zijn het 
kerstfeest in de kerk mee te vieren. 

De activiteit vindt plaats onder verantwoording 
van de Hervormde Gemeente Lunteren (Oude 
Kerk), de Gereformeerde Kerk, de Hersteld Her-
vormde Kerk en de Maranathakerk. 

We verzamelen om 6.00 uur bij de Oude Kerk en 
zingen in groepen, die elk een route langs de hui-
zen hebben. Om 8.00 uur wordt gezamenlijk af-
gesloten bij de Honskamp. 

Daarna zijn alle zangers en zangeressen van har-
te welkom om samen te ontbijten. Dit jaar ver-
zorgt de Oude Kerk het ontbijt in het Meesters-
huis.

Graag nodigen wij jong en oud uit om met ons 
mee te doen! Tot ziens om 6.00 uur bij de Oude 
Kerk!
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Kerst-in in Lunteren
Ook dit jaar is er weer een Kerst-In op 2e Kerst-
dag in het Westhoffhuis.

Op die dag willen wij warmte en gezelligheid bie-
den aan mensen bij wie het er naar uit ziet dat 
ze de kerstdagen alleen zullen doorbrengen. Dat 
kunnen natuurlijk ook (bejaarde) echtparen zon-
der kinderen zijn of een alleenstaande ouder met 
een kind.

Om 15.00 uur staan de deuren open van het 
Westhoffhuis voor een vrije inloop. Daar wordt u 
gastvrij ontvangen met koffie of thee.

De inloop is vrij maar voor het diner is het nood-
zakelijk dat u zich opgeeft. De uiterste datum om 
u aan te melden is maandag is 16 december voor 
17.00 uur. Vol is vol

U kunt zich opgeven bij info@lunterenaktief.nl of 
telefonisch bij het Westhoffhuis 482992 of bij Wil 
Welgraven 0610576901.

• Het organisatiecomité

VORMING EN TOERUSTING
Help! ik loop vast.
Kinderen en jongeren groeien op in een wereld 
die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dat 
vraagt veel van hen, maar ook van hun opvoe-
ders! Allerlei zaken beïnvloeden hun denken, hun 
gedrag, hun overtuigingen en hun keuzes. Hoe 
maak je hen bestand tegen verkeerde invloeden? 
Hoe maak je ze sterk en weerbaar?

Tijdens de avond Behandelen we verschillende 
situaties die van toepassing zijn in de groep.
Verder krijg je door verschillende opdrachten, 
denktriggers, gespreksvragen en het uitwisselen 
van ervaringen praktische handvatten en inzich-
ten vanuit een Bijbelse fundament om te werken 
aan de weerbaarheid van jouw kind(eren)

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 post-
zegels, prentbriefkaarten, gebruikte tele-
foonkaarten en oud (Nederlands en buiten-
lands geld) in doen. 
De opbrengst is bestemd voor het zendings-
werk.

Postzegels
Nooit postzegels van ansichtkaarten afwe-
ken of afscheuren. Afknippen met rand van 
minimaal één centimeter rondom. Ook com-
plete verzamelingen zijn welkom. 

Prentbriefkaarten
De volgende prentbriefkaarten zijn bruik-
baar:
- Onbeschadigde enkele ansichtkaarten 

met of zonder postzegel met een afbeel-
ding aan de ene en  (ruimte voor) adres en 
frankering aan de andere kant. Geen en-
kele kaarten die in een envelop verzonden 
moeten worden.

- Dubbele kaarten van Anton Pieck, ‘Voor het 
kind’ of ‘Stichting Kinderpostzegels’. An-
dere dubbele kaarten en eigen gemaakte 
kaarten zijn niet bruikbaar

- Zelfgemaakte kaarten
- Geboortekaartjesle andere dubbele kaar-

ten en eigen gemaakte kaarten zijn niet 
bruikbaar.14



Thema’s die aan de orde komen zijn onder an-
dere: jij als opvoeder, het gezinsleven, zelfaan-
vaarding, communicatie, grenzen, vrienden en 
groepsdruk, (sociale) media en geestelijke weer-
baarheid.

Informatie t.b.v. de organisatie:
Aanmelden vroegtijdig is belangrijk. Dit omdat ik 
een vragenlijst ga mailen naar de personen die 
de avond willen bijwonen. Op deze manier kun-
nen we gericht op vraagstukken inspringen.

Deze avond is voor ouders, opa’s en oma’s en 
ook voor clubleiders interessant.
Opgeven bij Wijnand van Maanen via famwvan-
maanen@gmail.com
Datum: 25 januari en 1 februari  
Door: Wijnand van Maanen en Jacques Steen-
kamp

Toerustingsavond ouderlingen/
pastorale medewerkers
Dinsdagavond 10 januari (Maranathakerk, start 
19.45 uur tot ca. 21.30 uur) zal er een toerus-
tingsavond gehouden worden voor alle ouderlin-
gen en pastorale medewerkers. 
Deze avond zal ds. Steenkamp ons meenemen 
in zijn ervaringen aangaande het narratief pas-
toraat, tevens zullen we ook van hem praktische 
handreikingen ontvangen om deze manier van 
werken toe te passen in onze eigen pastorale si-
tuaties.

‘Als mens kun je verstrikt raken in een bepaalde 
situatie, of in een hardnekkig patroon. Als pastor 
wil je iemand daar maar wat graag in verder hel-
pen. Narratief pastoraat is dan een goede tool. 
Een pastorale vraag wordt doorgrond, tegen de 
achtergrond van het levensverhaal (narratief) 
van de pastorant, en het daarin verweven verhaal 
van God. Een waardevolle ontdekkingsreis voor 
pastor en pastorant.’

Let op: Indien u geen ambtsdrager of pastorale 
medewerker bent, maar wel in het bovenstaan-
de geïnteresseerd bent, dan bent u ook van harte 
welkom!

Over Moderne Profeten - Ware Woorden
We zeggen: jij jouw waarheid, ik de mijne. Tege-
lijk horen we zoveel waarheidsclaims. Bestaat 
waarheid en wat is het dan? Is waarheid afhanke-
lijk van je bubbel of wat je goed uitkomt? Of is het 
iets veel groters, iets dat ons kan tegenspreken 
en ons verbindt? 

Deze podcast vertelt het verhaal van negen men-
sen uit de christelijke traditie die iets van de 
schoonheid, kracht en ruimte van waarheid heb-
ben ontdekt. Als waarheid vrijmaakt, zoals het 
Evangelie zegt, wat betekent dat dan vandaag, 
voor ons? Lees en luister via: www.eo.nl/pod-
casts/moderne-profeten-ware-woorden

Seniorenmiddag 12 januari – Met de 
Bijbel op missie afbeelding invoegen
Donderdagmiddag 12 januari 2023 hoopt krijgs-
machtpredikant P. van Duijvenbode onze gast-
spreker te zijn op de seniorenmiddag (aanvang 
14.30 uur) in de Maranathakerk. 

Hij zal dan zijn ervaringen delen die hij als leger-
predikant heeft opgedaan. Ds. Van Duijvenbode 
zal vertellen hoe hij zijn werk als geestelijk ver-
zorger in binnen- en buitenland heeft beleefd, 
ook zal hij in zijn bijdrage aandacht besteden aan 
zijn uitzendingen naar Irak en Afghanistan. Alle 
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senioren zijn van harte welkom! Indien u vervoer 
nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met 
Geurtje van Engelenhoven, tel. 48 42 86 of Ali bol, 
tel. 30 15 68.

GROENE KERK
Op 23 oktober vierden we de scheppingszondag. 
De aarde is van God, hoorden we van Cock, en 
daar mogen we dankbaar mee omgaan. De witte 
vlag is gehesen. Daarmee dragen we uit dat de 
aarde van Hem is. En wij mogen zorgdragen voor 
wat God ons geeft. 

Er worden elke dag al veel keuzes gemaakt van-
uit zorg voor de aarde. Om dit eens uit te lichten 
hebben we met elkaar nagedacht over wat we 
dan zoal doen. 
Hierbij een greep uit de antwoorden op de brief-
jes die we hebben ontvangen:

- Een groene tuin, vermijden van bestrijdings-
middelen en zorg voor dieren

- Afval verminderen, sorteren, en zwerfafval op-
ruimen

- Gebed
- Minder (warm) douchen
- Met openbaar vervoer en fiets
- Thuiswerken
- (Vrijwilligers)werk in de zorg en op het land
- Minder vlees eten, biologisch en lokaal kopen
- Verwarming omlaag, aanschaf van zonnepane-

len
- Sponsoren van goede doelen
- Vakanties dichter bij huis
- Gebruikmaken van tweedehands

Er waren veel antwoorden, en misschien doen 
we allemaal nog wel meer dan we denken. Mooi 

om zo met elkaar God te dienen door voor de aar-
de zorgen! Keep up the good work! En klop voor 
meer inspiratie gerust eens aan bij iemand van 
de taakgroep! 
Hartelijke groet van de taakgroep Groene Kerk

MAAK KENNIS MET…

Maak kennis met Henk en Femke 
Huigenbos

Femke (25 jaar) : We hebben een dochtertje, Jet 
van 16 maanden en we zijn nu in verwachting en 
uitgerekend op oud jaarsdag.

Ik kom uit Barneveld en ben christelijk opgevoed. 
We gingen thuis altijd naar de Oude Kerk in Bar-
neveld. We hadden een hele leuke gemeente 
daar, altijd wel schik met elkaar op catechisatie. 
Ik werk met heel veel plezier als verzorgende in 
de Honskamp in Lunteren. Ik ben wel een beetje 
Lunteren fan geworden.

We wonen echt op een perfect plekje. Henk heeft 
nog wel ambitie om nog wat schapen en het 
liefst nog een paar koeien in de tuin te houden. 
Dat heb ik minder.
Henk (31) : Ja, dat vind ik wel mooi ja. De beesten 
heb ik al, nu de grond nog. Ik werk op de bouw, 
op de torenkraan. ‘t Is altijd gezellig op de bouw.
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Hoe zouden vrienden/familie jullie omschrijven?
Femke: ik hoop dat ze zeggen dat de deur altijd 
open staat, iedereen is altijd welkom. Over Henk, 
dat hij heel behulpzaam is. Je hoeft Henk maar 
te bellen of hij komt eraan.

Henk: ik denk wel gezellige mensen. Er komt hier 
altijd wel veel volk over de stoep. 

Wat is jullie favo weekend?
Op zaterdag is het bij ons altijd een beetje pruts-
dag. Kleine klusjes, wat nog af moet. ‘s Avonds 
met kameraden nog weg. Wij hebben ook geluk 
dat Jet overal makkelijk gaat slapen. Op zondag 
proberen we, als ik niet hoef te werken, naar de 
kerk te gaan. En een rondje door het bos of visite.

Femke : ‘Hoor es, je wordt geroepen!’

Waarom hebben jullie gekozen voor de Mara-
natha kerk?
Henk: Past wel het beste bij ons denk ik. Ik was 
naar de kerk gaan niet zo gewend.

Femke: ik ging ook niet echt meer naar de kerk in 
Barneveld, toen we gingen samen wonen aan de 
Egelhof in Lunteren. Daar hoorde ik op zondag-
ochtend de kerkklokken luiden. 

Het niet naar de kerk gaan vond ik eigenlijk rot, 
en maakte me emotioneel en boos. M’n vader 
zei altijd op zondagochtend :’Hoor es, je wordt 
geroepen!’ Dan hoorde je de kerkklokken. Toen 
zei Henk, als je er moeite mee hebt, dan gaan we 
toch gewoon een keer.  

Henk: En dan ga je naar de kerk en dan denk je, 
ze zitten me allemaal aan te kijken. Maar dat was 
helemaal niet zo! We kwamen bekenden tegen 
en het was gezellig.

Femke: Het was zo open, en we kregen een preek 
die voor ons was bestemd. Het was gewoon eng, 
alsof het zo moest zijn. Er werd gelachen in de 
kerk, dat waren we allebei niet gewend.

 We hebben ons toen ook vrij snel ingeschreven. 
We gingen toen ook trouwen, en hebben de pre 
marraige course gedaan. We hadden een gezelli-
ge groep en alles werd besproken. 

Henk : Doopavonden waren meer diepgaand. Ik 
had niet echt van mezelf verwacht dat ik dat inte-
ressant zou vinden. 

Femke: We komen uit 2 verschillende nesten. 
Wij waren best open aan tafel en bij Henk min-
der. Hoe zie je een opvoeding voor je? En met de 
kerk?  We waren het gelukkig over heel veel din-
gen eens.

Henk: ‘God is echt een Vader die ik wil volgen.’

Waar staan jullie in de kerk, in geloof?
Henk: Het is ook wel een hele rare tijd. Met al die 
oorlogen enzo. Waar ik mezelf zie over een paar 
jaar? Twee kleintjes die ik dan een hoop mag 
vertellen. God is echt een Vader die ik wil volgen 
denk ik, dat vind ik wel.

Femke : Ik voel me jong en een starter. Ik kan 
nog heel veel groeien. Maar voor mijn idee zijn 
we daar ook wel mee bezig. Henk dankte alleen 
thuis voor het eten, voor de rest niet veel. Maar 
toen we voor het eerst naar de kerk gingen,  voel-
de ik wel dat hij echt geloofde. Niet alleen voor 
mij.  Dat hij een vertrouwen ergens in had. Dat 
vind ik altijd heel mooi aan jou, Henk. Waar ik me-
zelf zie over een paar jaar?  Een sterker geloof en 
meer discipline. 

Het is bijna kerst. We vieren dat Jezus is gebo-
ren. God stuurt Jezus naar de aarde voor jou en 
mij. Wat betekent dat voor jullie?
Femke: Ik kan er eigenlijk niet bij hoe groot en 
mooi dat is. Omdat je ook weet dat het later be-
tekent dat Hij voor ons sterft. Het Avondmaal is 
voor mij iets lastigs. Laatst zaten we in de kerk 
en toen was het Avondmaal. Ik ben even de kerk 
uit gegaan. Bij de wc kwam ik iemand tegen die 
mij aansprak en later voor mij gebeden heeft. Dat 
was heel fijn, ik heb die dag veel geleerd!

Jullie mogen voor zondag een lied opgeven. 
Welke is dat en waarom?
Femke : Oo, dat weet ik meteen. Dat is een ‘toe-
komst vol van hoop’ van Sela. 
Het lied is overal op toepasbaar. God maakt en is 
onze toekomt en Hij heeft hem al bedacht. Voor 
ieder persoonlijk.

• Alice Pater
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STEMMEN IN HET HEDEN

prof. dr. Maarten Wisse

 ‘Het geloofsgesprek rondom de Bijbel 
heeft een bijzondere waarde voor de 
omgang met geloofsverschillen, om-
dat in de Bijbel zelf een veelheid van 
stemmen aan de orde komt. Als we 
leren met de verschillende stemmen 
in de Bijbel om te gaan, dan zijn we 
beter in staat elkaars verschillende 

manieren van geloven te begrijpen en 
te aanvaarden. We kunnen dus onze 
omgang met verschillende manieren 

van geloven oefenen door het gesprek 
rondom de Bijbel te voeren'

(uit: De Bijbel in het midden,
 pag. 13-14)

KERKELIJK NIEUWS
Veilige kerk en een goede opleiding
Zomaar twee onderwerpen uit het verslag van de 
generale synode van 11 en 12 november. Lees 
verder op pknclassisveluwe.nl/classis/versla-
gen.

Werken en vieren
Ja, u leest het goed want dat was de inhoud van 
de classicale vergadering van 14 november. Be-

nieuwd wat er dan werd gedaan, ga dan naar 
pknclassisveluwe.nl/classis/verslagen

• Gerrit Bok, scriba classicale 
 vergadering Veluwe

MEDEDELINGEN
Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 67 
nr. 1 van woensdag 11 januari 2023 kunt u tot 
en met woensdag 4 januari 22.00 uur inleveren. 
Gelieve kopij digitaal aan te leveren per e-mail, 
zo mogelijk eventuele afbeeldingen als bijlage 
aan de mail toevoegen. Het e-mailadres is: kerk-
blad@maranathakerk.net 

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

Ter informatie:
Het kerkblad verschijnt 11 keer per jaar. Elke 
maand kunt u tot en met de eerste woensdag van 
de maand 22.00 uur kopij aanleveren per mail via 
kerkblad@maranathakerk.net 

Eventuele afbeeldingen kunt u als bijlage bij de 
mail voegen. Op de tweede woensdag van de 
maand verschijnt het kerkblad. In augustus komt 
er in verband met de vakantieperiode geen kerk-
blad uit.

Digitale nieuwsbrief
Elke zaterdag verschijnt er een digitale nieuws-
brief, hierin kunt u onder andere lezen wie er de 
komende zondag voorgaat, informatie over de 
collectedoelen, nieuws over activiteiten in de ko-
mende periode, geboorte en overlijdensberich-
ten, nieuwsberichten vanuit de diverse taakgroe-
pen en colleges en wat we verder graag onder de 
aandacht brengen.

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet in uw mail-
box, en zou u deze wel willen ontvangen, dan 
kunt u zich aanmelden via de website www.ma-
ranathakerk.net/home/  door helemaal onderaan 
de pagina uw naam en emailadres in te vullen en 
op inschrijven te klikken.
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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/Werkgroep Libanon  
Giften Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93RABO0337517932

Jeugdraad
Giften Jeugdraad Herv. Gem. “Maranathakerk” NL14RABO0337575614
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Gezegende Kerstdagen Gezegende Kerstdagen 
en een gezond 2023!en een gezond 2023!



VOOR DE KINDEREN
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BIJBELLEESROOSTER

December 
wo 14   Jesaja 14:24-32
do 15   Filippenzen 4:1-9
vr 16   Filippenzen 4:10-23
za 17  Matteüs 1:1-17  
zo 18  Matteüs 1:18-25 
ma 19  Romeinen 1:1-15 
di 20  Romeinen 1:16-32 
wo 21  Romeinen 2:1-16 
do 22  Psalm 14  
vr 23  Titus 1:1-16  
za 24    Titus 2:1-15  
zo 25  Titus 3:1-14  
ma 26  Romeinen 2:17-29  
di 27  Romeinen 3:1-8 
wo 28  Romeinen 3:9-20 
do 29   Romeinen 3:21-31 
vr 30  Romeinen 4:1-12 
za 31  Romeinen 4:13-25 

Januari
zo 1   Numeri 6:22-27
ma 2   Psalm 89:1-19
di 3   Psalm 89:20-38
wo 4   Psalm 89:39-53
do 5  Numeri 9:15-23
vr 6  Matteüs 2:1-12
za 7  Matteüs 2:13-23
zo 8  Matteüs 3:1-12
ma 9  Matteüs 3:13–4:11
di 10  Psalm 20
wo 11  Spreuken 16:1-9
do 12  Spreuken 16:10-22
vr 13  Spreuken 16:23-33
za 14   Jesaja 41:1-7

IN HET LICHT 
In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegd:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid, zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in Zijn Zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht
verschijnt Zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.

Tekst: Matthijn Buwalda -
Muziek: Kinga Ban © 2014
Stichting Sela Music
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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
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Uw advertentie hier?
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


