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de roemrijke krachtige daden van de Heer”, Ps.78:4
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De dichter van psalm 78 denkt 
na over die stroom van ont-
vangen en doorgeven door de 
generaties heen. De wijze les 
die de dichter van zijn  voorou-
ders heeft gehoord wil hij de 
kinderen niet onthouden. Hij 
kijkt zelfs drie geslachten de 
toekomst in! Het belangrijkste 
vindt hij dat ze op God zullen 
vertrouwen en Gods grote da-
den niet zouden vergeten. Hij 
kijkt dan in de achteruitkijkspie-
gel van de generaties en denkt 
na over al die grote daden van 
God. Gedenken, dat is typerend 
voor Israël: terugdenken aan die 
grote daden van God en die her-
innering levend houden. Daarin 
resoneert het grote verhaal van 

de uittocht uit Egypte, die grote 
bevrijdingsactie uit hun slaven-
bestaan. En God die hen in de 
woestijn leidde, hen de wet ten 
leven gaf, hen door alle gevaar 
heen leidde naar het beloofde 
land. Dat is de oorsprong van 
Israël als volk. 

In die grote daden laat God zich 
kennen als de God van het ver-
bond. Het verbond dat Hij is 
aangegaan met Abraham, met 
Izak en Jacob en met hun nage-
slacht.  ‘God zal zijn waarheid 
nimmer krenken, maar eeuwig 
Zijn verbond gedenken’ zo zin-
gen we nog wel eens wanneer 
er een kind gedoopt of opge-
dragen wordt. En de Bijbel, die 

Wie zijn je ouders, je grootouders, je voorgeslacht? Wat heb je 
van hen ontvangen dat je weer wilt doorgeven aan je kinderen, 
aan het nageslacht? Als mensen vormen we een schakel in de 
lijn van de geslachten. Hebben we van onze ouders goede dingen 
meegekregen dan willen we die graag doorgeven aan onze kinde-
ren. En wat we als tekort of zelfs als schadelijk hebben ervaren in 
onze kindertijd, daarvoor willen we onze kinderen beschermen, 
dat proberen we in hun leven te voorkomen. Wanneer je veel last 
hebt gehad van ruzies of wanneer er te weinig aandacht voorra-
dig was, dan wil je voor je kinderen een wissel omzetten.  Ook 
wanneer we geen kinderen hebben ontvangen, dan blijft de vraag 
wat je wilt doorgeven aan het volgende geslacht een belangrijk 
oriëntatiepunt. In de liefde voor je verwanten,  in je inzet voor 
anderen dichtbij of verder weg we betekenis en vreugde vinden. 
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EREDIENSTEN
Zondag 15 januari
9:30 ds. J. Haasnoot, Ede
19:00 ds. S. Pauw, Wezep
 Collecten
 1. Diaconie 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 22-januari
9.30 dhr. J. Kroon
19.00 Benjamin van Slooten 
  Jeugddienst in GK
 Collecten
 1. Jeugd Maranathakerk
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 29 januari
9.30 ds. J. Steenkamp 
 Schoolkerkdienst 
19:00 ds. G. Oosterman, Zevenbergen
 Collecten
 1. Red een Kind
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 5 februari
9:30 ds. J. Steenkamp 
 Voorbereiding Heilig Avondmaal
19.00 dhr. J. Kroon
 Gez. ZWO dienst in Molukse Kerk
 Collecten
 1. Kerk voor Sungai Bahar Indonesië 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 12 februari
9.30 ds. J. Steenkamp 
 Viering Heilig Avondmaal
19.00 ds. J. Steenkamp 
 Viering Heilig Avondmaal
 Collecten
 1. NNB 
 2. Kerkrentmeesters

we lezen en overdenken wordt ook wel het Boek 
van het Verbond genoemd, of de boeken van het 
Oude en het Nieuwe Verbond. Het gaat niet om 
een dode letter op papier die we moeten eren, 
maar om God die in die woorden aanwezig is en 
zich met ons wil verbinden. ‘de Bijbel doorgeven’ 
betekent: leven uit dat verbond en onze kinderen 
weer leren om hun plek in te nemen in dat ver-
bond met God, leren te vertrouwen op God. 

Gods grote daden die van betekenis zijn voor 
onze kinderen… We beluisteren die woorden 
in een tijd waarin de toekomst donker is en de 
ene  crisis de andere afwisselt. Oorlogen, natuur-
rampen, vluchtelingenstromen, maatschappe-
lijke tegenstellingen stapelen zich op. Het ziet 
er niet rooskleurig uit. Hoe zal de toekomst zijn 
voor onze kinderen? Vragen waarop we geen 
antwoord hebben, die ons kunnen overspoelen, 
waarin de angst ons om het hart kan slaan. Mijn 
gebed is: wilt U bij hen zijn, met hen meegaan! 
Wees ook trouw aan uw verbond in die moeilijke 
tijden! Wees met onze kinderen… 

In de psalm haakt er iets: de dichter roept op om 
op God te vertrouwen en Zijn daden niet  te ver-
geten, want… dan doen ze niet zoals hun voorou-
ders! Dat was nog eens een onwillig en opstan-
dig geslacht, een geslacht dat God ontrouw was!  
Doe het vooral anders dan je voorouders, zo luidt 
de boodschap. We krijgen een blik op de moei-
zame verhouding tussen het volk Israël en hun 
God. Het refrein van die verhouding is: de voor-
ouders volgden hun eigen inzichten, hun eigen 
wantrouwen, hun eigen overlevingsinstinct, hun 
eigenwijsheid en stelden hun vertrouwen niet op 
God. En dat bracht hen weer in allerlei ellende en 
ver van God vandaan. Een aaneenschakeling van 
moeizaam gedoe. Kinderen struikelen gemakke-
lijk over de stenen die hun ouders op het levens-
pad hebben laten slingeren…  

En tegelijk vormt die zwakheid, het wantrouwen 
en al die acties van het volk van Israël om het 
leven in eigen hand te nemen de donkere ach-
tergrond waartegen het licht van Gods trouw 
geschilderd wordt. Ondanks de ontrouw van zijn 
volk blijft God trouw! ‘Hij kan zichzelf immers niet 
verloochenen’ zegt de apostel Johannes. God 
gaat door, laat niet los, kiest een mens uit die zui-
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BIJ DE COLLECTEN
Zondag 15 januari 2023 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. 

Zondag 22 januari 2023 Jeugd 
Maranathakerk
Dit seizoen heeft de jeugd (peuter- en kinderne-
vendiensten, clubs en catechesatie groepen) als 
spaardoel JMZ Go! Zij zijn het ondersteunings-
aanbod van Malkander Ede voor jonge mantel-

ver van hart is en het volk met een vaste hand 
heeft geleid: David. Daarmee gaat Hij verder en 
in David draagt Hij zorg voor zijn volk Israël. En 
zo eindigt de psalm. 

Luisterend naar deze psalm licht daarin Jezus 
Christus, de grote Davidszoon op. Hij klinkt als 
toekomstmuziek door in deze psalm. Hij is de 
trouwe Zoon van Israël geweest en gebleven en 
in Zijn trouw kunnen wij hoop vinden tegenover al 
onze ontrouw. Hij maakt telkens weer een nieuw 
begin en schrijft zijn liefde in onze harten. Ver-
vuld met zijn Geest leren we stukje bij beetje om 
te leven van Zijn liefde en antwoord te geven in 
dat liefdesverbond met God. Aan Hem vertrou-
wen we onszelf en onze kinderen toe, Hij die be-
loofde met ons te zijn tot aan het einde van de 
wereld. 

Tenslotte, het eerste woord waarmee de psalm 
begint is ’Luister…’. Daar begint alles mee, ook 
dit nieuwe jaar. Luister met de oren van je hart 
naar de woorden van deze Levende Heer, Hij blijft 
trouw! Laten we ons geloof op Hem stellen voor 
onszelf, voor onze kinderen en hún kinderen. 

Vrede en alle goeds in dit nieuwe jaar!

• Kees Verduijn

BEZORGING BLOEMENGROET
Januari
15 Ria Brinkman Dita Mastenbroek
22 Teuni van de Hoef Ria Mulder
29 Hennie Kamp Gerrie Harrewijne

Februari  
5 Trudy Pipping Gerrie Vreugdenhil
12 Stieneke Meppelder Mw. Van de Top
19 Nellie Scherrenburg Dineke van Veldhuizen 
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zorgers in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar. Je kunt 
bij JMZ Go! andere jonge mantelzorgers ont-
moeten, meedoen aan activiteiten en heb je vra-
gen dan geven zij graag informatie en bieden je 
hulp. Want ook al zorg je met liefde voor iemand 
waar je van houdt, het is soms best ingewikkeld 
hoe om te gaan met alledaagse dingen die je 
tegenkomt als jonge mantelzorger. JMZ Go! or-
ganiseert verschillende ontspanningsactiviteiten 
speciaal voor jonge mantelzorgers. Denk aan 
laser gamen, klimmen, een voetbalclinic of een 
kookworkshop. Tijdens deze activiteiten kun je 
gezellig kletsen, lachen en ontspannen. Maar ze 
maken zich ook zorgen over de nieuwsberichten 
dat jonge meiden zich steeds depressiever gaan 
voelen. Dit is zeer heftig voor hen en heeft ook 
zijn weerslag op het gezin, voor ouders en voor 
eventuele broertjes en zusjes. Elk kind verdient 
een onbevangen jeugd en puberteit. Ook daarbij 
wil JMZ Go! graag ondersteunen. Kijk voor meer 
informatie over activiteiten voor jonge mantel-
zorgers op www.malkander-ede.nl/jmzgo

Zondag 29 januari 2023 Red een Kind 
Red een Kind is een christelijke ontwikkelings-
organisatie. Red een Kind geeft toekomst aan 
kinderen in armoede, hun familie en hun hele 
omgeving. Ze kiezen er bewust voor om kinderen 
te helpen op de plek waar ze wonen, omdat zij 

geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en 
in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen 
de beste plek is om op te groeien. Het kind staat 
centraal in hun aanpak om te helpen. De familie 
en de omgeving van de kinderen krijgen ook aan-
dacht..

Zondag 5 februari 2023 Een kerk voor Sungai Ba-
har Indonesië
Op zondagavond 5 februari 2023 om 19:00 uur 
vindt er een gezamenlijke ZWO-dienst plaats in 
de Molukse Kerk in Lunteren. Voorgangers zijn 
de nieuwe dominee van de Molukse Kerk, Mi-
chael Patawala en onze kerkelijk werker Cock 
Kroon. 
 

Op verzoek van de voorganger van de kerkge-
meenschap ‘Sungai Bahar’ collecteren we tijdens 
deze dienst voor het bouwen van een kerk. Dit 
is hard nodig omdat de sterk groeiende gemeen-
schap nu bij elkaar moet komen in een veel te 
klein lokaal. De gemeenschap bevindt zich in 
de provincie Jambi op het eiland West Sumatra. 
Naast de wens om het kerkgebouw tot stand te 
laten komen is er ook geld nodig voor het ver-
voer aldaar, zeker omdat de infrastructuur vaak 
te wensen over laat. De wegen zijn niet geasfal-
teerd, er zitten grote gaten in de weg en als het 
regent is het een grote modderpoel.
 
Ds. Royanto Sitomorang hoopt op onze financi-
ele steun, maar bovenal hoopt hij dat wij deze 
plannen in gebed willen brengen, zodat hij door 
kan gaan met het werk van God en met de groei-
ende en bloeiende gemeente.
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PASTORAAT
Omzien naar elkaar
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 gezondheidssituatie staat het niet toe 
dat zij meer terugkeert naar haar vertrouwde wo-
ning aan de Stationsstraat. Dit is een ingrijpende 
stap voor Riet. Daarom zal een bemoedigende 
groet haar zeker goed doen. 
 
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945)

45-jarig huwelijksjubileum
Op 15 december 2022 was het 45 jaar geleden 
dat Jan en Henny van Beek in het huwelijk traden. 

Jan kwam behoorde tot de Gereformeerde Kerk 
en Henny hoorde bij de Hervormde Kerk in Rens-
woude (waar ze ook zijn getrouwd). 

Snel na hun huwelijk zijn ze aangesloten bij de 
Maranathakerk. Ze wonen al vele jaren aan de 
Berkhofweg in Lunteren. Samen kregen ze twee 
dochters en een zoon en ondertussen hebben 
Jan en Henny ook een aantal kleinkinderen. Ze 
voelen zich heel gezegend met hun gezin om zich 
heen. Het huwelijksjubileum hebben ze geza-

menlijk met de kinderen en kleinkinderen tijdens 
een gezamenlijk weekend weg mogen vieren. 

Jan heeft zijn hele werkzame leven in de bouw 
gewerkt en is sinds een aantal jaren gepensi-
oneerd. Henny werkt als receptioniste op de 
Christelijke Hogeschool Ede. Waar zijn met veel 
plezier en enthousiasme het visitekaartje van de 
school is. Beide zijn al jaren actief betrokken bij 
de Maranthakerk en betrokken op de mensen om 
hen heen. 

Zij ervaren dit huwelijksjubileum als een zegen 
die God gegeven heeft. Het is niet altijd gemak-
kelijk geweest, maar God heeft hen aan elkaar 
gegeven. Na 45 jaar ervaren ze dat nog steeds 
elke dag een beetje meer.

Jan en Henny van harte geluk gewenst met dit 
jubileum. Wij wensen hun bovenal veel gezond-
heid, liefde en Godsnabijheid toe voor de komen-
de huwelijksjaren die ze samen ontvangen. 

45 jaar getrouwd
Dankbaar zijn Henk en Rina Klomp vooral dat zij 
op vrijdag 23 december mochten gedenken 45 
geleden in het huwelijk te zijn getreden. Hoe bij-
zonder is het dat ze deze dag met hun kinderen 
en hun partners mochten beleven! 

Een paar maanden geleden kreeg Henk een hart-
stilstand en het was spannend of en hoe hij hier-
uit zou komen. Nu gaat het goed met Henk en 
mogen hij, Rina en de kinderen hun 45-jarig hu-
welijksjubileum vieren. Dank en eer aan God voor 
Zijn bewarende hand. 

Onze hartelijk felicitaties voor dit bruidspaar en 
we bidden hen van harte Gods zegen toe.

In Memoriam – Wouter Waaijenberg 
Op zaterdag 10 december jl. overleed in Zorgvil-
la Nieuw Boschoord (Lunteren) Wouter Waaijen-
berg op de hoge leeftijd van 93 jaar. 

Sinds 12 augustus 2021 was hij weduwnaar van 
Jannige (Jans) de Klein met wie hij op 27 juli 1953 
trouwde. Op die dag ontvingen ze, in de Oude 
Kerk te Ede, de belofte van Gods blijvende nabij-
heid in goede en kwade dagen. In verband met 
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het werk van dhr. Waaijenberg woonde hij met 
zijn vrouw en kinderen op verschillende plaatsen 
in de wereld. Tijdens de ontmoetingen met hem 
kwamen deze verschillende standplaatsen (o.a. 
Curaçao en Zwitserland), vaak ter sprake. In de 
afgelopen maanden ging zijn gezondheid sterk 
achteruit. Maar ook in deze fase van het leven 
bleef hij niet alleen betrokken op zijn dierbaren 
maar ook op dat wat er zich in de wereld afspeel-
de. De vragen aangaande het kwaad en het lijden 
bleven hem bezighouden. 

Tijdens ontmoetingen met hem, zowel in Lunte-
ren als ook in het verleden in Ede, kwamen deze 
vragen ter sprake. Zomaar ergens een Bijbeltekst 
op plakken was voor dhr. Waaijenberg geen op-
tie. Hij was een kritische en betrokken gespreks-
partner en kon het zeker ook waarderen als we 
in onze zoektocht naar ‘antwoorden’ de Bijbel 
opendeden. Zelf had hij ook, met het oog op zijn 
afscheidsdienst, een Bijbeltekst opgeschreven: 
‘Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar 
op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn 
tijdelijk, de onzichtbare eeuwig’ (2 Korinthe 4:18). 
Deze woorden hebben we op vrijdag 16 decem-
ber jl. in de Maranathakerk gelezen en overdacht. 

Vanuit Paulus’ brief aan de Korintiërs werden we 
aangesproken en aangespoord om als eerste 
God en Zijn Koninkrijk te zoeken. Hij, de Aller-
hoogste en Onzichtbare, heeft Zichzelf voor ons 
mensen en onze redding zichtbaar gemaakt in 
Zijn Zoon. Een groter geschenk is er niet! Aan het 
einde van de dienst zongen we een lied dat dhr. 
Waaijenberg bijzonder aansprak: ‘Ga met God en 
Hij zal met je zijn.’ 

Met de echo van deze woorden in onze oren gin-
gen we naar de Algemene Begraafplaats aan de 
Asakkerweg te Ede. Daar hebben we het lichaam 
van Wouter Waaijenberg in de aarde gelegd. Dit 
hebben we gedaan in het vertrouwen dat er ge-
borgenheid bij God is voor een ieder die, in leven 
en sterven, op Hem vertrouwt. 

Deze troost vanuit het Evangelie wensen we zijn 
kinderen en verdere dierbaren van harte toe. Cor-
respondentieadres: familie Verstraten, Emma-
laan 21, 6717 JL, Ede.

• Cock Kroon

UIT DE PASTORIE
Van onze kerkelijk werker
Goede voornemens?
Een nieuw jaar roept bij veel mensen toch altijd 
weer iets op van een nieuwe start. Het oude jaar 
laten we achter ons en we treden het nieuwe jaar 
met allerlei goede voornemens tegemoet. 

Zelf word ik altijd een tikkeltje geïrriteerd als 
mensen informeren naar mijn goede voorne-
mens. Goede voornemens roepen bij mij iets op 
van vergeefsheid en vruchteloos pogen om het 
toch echt beter te gaan doen. Vol goede moed 
gaan we twee of drie keer proberen het anders te 
doen. Daarna vallen we terug in oude gewoonten 
omdat het nieuwe te veel vraagt en kost. 

Met deze korte bocht redenering weet ik dat ik 
al die goede voornemens onterecht als kansloos 
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betitel. Ook weet ik ten diepste wel dat al die goe-
de voornemens een diep verlangen weerspiege-
len naar een ander en beter leven. Dat andere le-
ven waar naar gehunkerd wordt is meer in balans 
en harmonieus dan dat oude waarin vaak sprake 
was van onevenwichtigheid en disharmonie. Ook 
is dat andere leven waar over gedroomd wordt vol 
van gerealiseerde plannen, dit in tegenstelling tot 
dat oude waar al die grootste plannen steevast 
in de ijskast stonden omdat er nooit ruimte voor 
was. In dat andere leven waarop gehoopt wordt 
schijnt altijd de zon en zijn grauwe en grijze da-
gen voorgoed achter de horizon verdwenen. 

Onze goede voornemens laten ook het grote 
contrast zien tussen dat wat we (niet) deden en 
dat wat we in het pas begonnen jaar echt willen 
doen. Zelf heb ik als het gaat over goede voorne-
mens een heel klein geloof. Misschien wel van-
wege een woord van de apostel Paulus waarmee 
hij ook mijn, soms gefrustreerde, streven naar 
een beter leven genadig blootlegt: ‘Want het goe-
de dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik 
niet wil, dat doe ik’ (Romeinen 7:19). 

Tegen dit Bijbelwoord, los gepeld uit z’n context, 
kan een ander woord van dezelfde apostel gezet 
worden waarin hij spreekt over het streven naar 
het goede leven (Efeze 5:15-20). Goede voorne-
mens zijn dus zeker ook wel Bijbels te verdedi-
gen. Het vertrekpunt in deze maakt het grote ver-
schil! 

Als ik los van Christus mijn goede voornemens 
in 2023 wil realiseren, dan is het wachten op 
een nieuwe teleurstelling in mezelf. Daarom heb 
ik sinds kort een aantal leefregels van Sint Be-
nedictus (480 – 547) in mijn werkkamer hangen. 
Ze inspireren en moedigen mij aan om, ziende op 
Jezus onze Leidsman en Voleinder van het ge-
loof (Hebreeën 12:2), te leven, lief te hebben, te 
werken en te ontspannen. 

En als er dan toch weer eens gevraagd wordt 
naar mijn goede voornemens, dan hoop ik in mijn 
antwoord dicht bij Benedictus te blijven die zei 
dat elke gelovige levenslang leerling is.

• Cock Kroon 
Kerkelijk Werker  

Hervormde Maranathakerk Lunteren

VANUIT DE KERKENRAAD
Huiskameravonden wijk 6
Dorp Lunteren:
Alle adressen in het dorp die vallen onder wijk 6, 
hebben een uitnodiging gehad voor de huiskame-
ravond die gepland staat op woensdag 18 janua-
ri bij de fam. Westeneng, Blankespoorselandweg 
25. U bent van harte welkom. Het huiskamerge-
sprek start om 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.

(Blankespoorselandweg, Maalderij, Mielweg, 
Molenparkweg, de Molenpol, Spoorwiel, Kees de 
Koninglaan)
 
Buitengebied Lunteren:
Alle adressen  uit het buitengebied van Lunteren 
die vallen onder wijk 6, hebben een uitnodiging 
gehad voor de huiskameravond die gepland 
staat op woensdag 25 januari bij de fam. Bos, 
Hessenweg109A. U bent van harte welkom. Het 
huiskamergesprek start om 19.30 uur tot onge-
veer 21.00 uur.

(Blankespoorsedijk, Broeksteeg, Hessenweg, 
Lage veldweg, Hammerdijk, Meulunterseweg, 
Het Veldje, Duivenkampweg, Kijkveld, Ruiten-
beekweg, Zeggelaarsweg, Kattenbroekerweg, 
Hammerdijk, Hoge Valkseweg, Lage Valkseweg)

We hopen op een grote op opkomst.   
Bent u van plan aanwezig te zijn op een huiska-
meravond, dan hoor ik dat graag van te voren. 

Hartelijke groeten, 

• Carolien van Zijl 
Wijkouderling wijk 6 - 0641682693

COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS
Verantwoording
Collecten 
De volgende collectes zijn ontvangen in de maan-
den november en december 2022.
27-11  € 342,13
04-12  € 624,49
11-12  € 507,52
18-12  € 343,24
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Giften
Daarnaast ontvingen we in de afgelopen periode 
de volgende giften:
Via de bank:
€ 100,- voor de kerk 
€ 300,- voor de premariage course 
€ 200,- voor het orgelfonds 
€ 500,- voor Vorming en Toerusting 
€ 500,- voor de Jeugd  
€ 150,- voor de kerk
€ 5.000,- voor de kerk
€ 10,- kerstgift 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 27 november was € 196,56.De tussen-
stand komt hiermee op € 3.639.79
De volgende derde collecte wordt gehouden op 
29 januari 2023. 

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

• Tonny van Dijk, penningmeester

Actie Kerkbalans 2022
Aan het begin van het nieuwe jaar vragen we 
nog graag uw aandacht voor de actie Kerkbalans 
2022. Uit onze administratie blijkt dat er nog een 
aanzienlijk bedrag dat toegezegd is voor 2022 
nog niet is ontvangen. Wellicht is het aan uw 
aandacht ontsnapt. Wilt u, als u nog niet volle-
dig heeft betaald, het resterende bedrag alsnog 
overmaken? 

Indien u uw eerdere toezegging door omstandig-
heden niet kunt nakomen dan ontvangen we ook 
graag een seintje en zullen u dan geen herinne-
ring meer sturen. 

Actie Kerkbalans 2023
De Actie Kerkbalans is dit jaar van zaterdag 14 
januari tot zaterdag 28 januari 2023. Tientallen 
vrijwilligers zamelen in deze periode geld in voor 
onze kerk. Voor iedereen is de kerk op een an-
dere manier van waarde. Om te kunnen blijven 
bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage no-

dig van haar leden. De kerk krijgt namelijk geen 
subsidie. Zoals bekend zijn er extra kosten door 
de hoge energieprijzen. 

Als (groene) kerken willen we bovendien een 
bijdrage leveren aan de beperking van de op-
warming van de aarde en verbetering van de 
luchtkwaliteit. Ook wij als Maranathakerk 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. Vanaf 15 ja-
nuari worden de bekende enveloppen met een 
antwoordformulier bij u bezorgd, waarop u uw 
bijdrage voor 2023 kunt aangeven. Doet u ook dit 
jaar weer mee? Alvast hartelijk dank!

• Commissie Actie Kerkbalans

COLLEGE VAN DIAKENEN
Verantwoording
Collecten 
20-11 Jeugddienst € 733,45
27-11 Colombia-onderwijs € 576,67
4-12  Z-Afrika - Stellumthombo € 1.079,15
11-12 Stichting Grave € 588,40

Giften
Naast deze collecten opbrengsten mochten wij 
vele extra giften ontvangen; 

We hebben in december € 2.325,- extra aan de 
voedselbank overgemaakt m.b.t. ontvangen gif-
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ten; tijdens een huisbezoek mocht Marian Goor 
€ 20,- ontvangen en via Bert Hazeleger mochten 
wij  € 50,-  ontvangen

In december hebben wij meerdere (grote) giften 
mogen ontvangen voor steun binnen onze eigen 
diaconie. Het totaal van deze giften bedroeg 
maar liefst ruim € 6.000,- ! 
Dankbaar voor al uw bijdragen en uw vertrouwen! 

 “Wees dankbaar en vertel het Hem, breng Hem 
hulde en prijs Zijn Naam!” (Psalmen 100:4).

•  Jan van Hierden, Penningmeester CvD

JEUGD
Op zondagmiddag 19 februari a.s. is er om 16:00 

uur een Kinder Sing-in in de Maranat-
hakerk. Onder begeleiding willen 

we met elkaar (kinder)liederen 
zingen tot eer van onze God!  

Ben je muzikaal, bespeel 
je een instrument of zing 

je graag op het podium met ons 
mee? Meld je dan alvast aan bij Mar-
loes Stomphorst, marloesvreekamp@
hotmail.com / 06-36562829.
Oefenen 18 februari a.s. , tijdstip nog te 
bepalen. 

Samen muziek maken en zingen, leuk als je komt!

VORMING EN TOERUSTING
Valentijnsdiner
Avond voor (oud)deelnemers PMC
Op dinsdag 14 februari 2021 vanaf 18:30 uur
Door: Marian Goor en Cock Kroon 

Liefde mag gevierd worden!
Daarom organiseren wij voor alle (oud) deelne-
mers van de Premarriage Course (PMC) een Va-
lentijnsdiner op dinsdag 14 februari a.s. 

Cock Kroon en Marian Goor (en partners) hopen 
jullie te ontmoeten vanaf 18:30 uur in de kerk. 
Hier gaan jullie in romantische sfeer genieten van 
een 3-gangen diner dat vanaf 19:00 uur wordt ge-

serveerd. Tijdens het diner gaan we weer aan de 
hand van vragen als echtpaar in gesprek.

Contactpersoon: Marian Goor (marian.goor@
maranathakerk.net). I.v.m. de voorbereidingen 
horen wij graag vóór 15 januari a.s. of je erbij 
kunt zijn!

Help! Ik loop vast 
Thema-avond voor ouders, opa’s en oma’s en 
clubleiders
Op woensdag 25 januari en 1 februari 2023 van 
19:30 tot 21:30 uur. Door Wijnand van Maanen en 
Jacques Steenkamp

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?

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.

Tijdens de twee avonden behandelen we ver-
schillende situaties in de groep.

Verder krijg je door verschillende opdrachten, 
denktriggers, gespreksvragen en het uitwisselen 
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STEMMEN IN HET HEDEN

ds. Johan Visser 
(Noorderkerk Amsterdam)

 ‘Ik probeer de actualiteit, alles wat 
er niet goed gaat in de wereld, te 

verbinden met God. Dat is hartstikke 
spannend: ik bid wel, maar ik zie ook 
niet gelijk het ingrijpen van God. En 

ik weet ook wel dat het zo niet werkt, 
maar de Bijbelse figuur Job leert ons 
ook dat blijven geloven beter is dan 

het alternatief. Job blijft met God 
spreken, hij uit alles wat hij op zijn 

hart heeft: de meest diepe gevoelens 
van verlatenheid en pijn, maar ook 
verlangen en hoop. En dat vind ik 

mooi: het gaat er niet om dat wij van 
alles óver God zeggen, maar dat gelo-

ven is dat je tót God spreekt.’

De 7 wonderen van het kruis
Cursus voor iedereen die wil ontdekken wat dit 
Wonder voor jou betekent
Vanaf donderdag 9 februari 2023 van 19:45 tot 
22:00 uur. Door Maaike van de Wetering-Wols-
winkel

Elk jaar vieren christenen met Pasen het feest 
van de opstanding van Jezus. De zeven wonde-
ren 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 laat-
ste uren van Jezus voor Hij aan het kruis ging. 
Het boek ‘Het Wonder van het Kruis” is geschre-
ven door Wilkin van de Kamp.

In deze cursus ga je mee op reis naar de zeven 
momenten waarop van bloed van Jezus vloeide, 
waardoor de zeven wonderen van het kruis tot je 
kunnen komen. De zeven keer dat Jezus gebloed 
heeft vonden niet zomaar plaats. Het waren stuk 
voor stuk profetische momenten, honderden ja-
ren daarvoor voorspeld, door God gewild en in-
gegeven. Ontdek dat God de regie van Golgotha 
volledig in handen had.

Deze cursus wordt op 7 donderdagavonden in 
de weken voor Pasen 2023 gegeven door Maai-
ke van de Wetering-Wolswinkel. Zij is verbonden 
aan Vrij Zijn (zie www.vrijzijn.nl).

Ontdek wat dit wonder ook vandaag, ook voor 
jou, betekent. Maak jouw agenda vrij en meld je 
aan via de website. Hier vind je ook meer infor-
matie of neem contact op met Rina Krips via ri-
nakrips@gmail.com of 06 – 25 52 87 33.

MAAK KENNIS MET...
Arie en Jannie Neeleman (1941 en 
1946)

Vertel eens iets over jullie zelf?
Arie; ik ben geboren in Overschie, in oorlogstijd, 
als vijfde van acht zonen. Mijn ouders hadden 
een winkel in ‘zuivel en vleeswaren’ en vader 
bracht de waren ook rond. Moeder smokkelde 
soms etenswaren (onderin de kinderwagen) en 

van ervaringen praktische handvatten en inzich-
ten vanuit een Bijbelse fundament om te werken 
aan de weerbaarheid van jouw (klein)kind(eren).

Ter voorbereiding op de avond ontvangen de 
deelnemers vooraf van Wijnand een vragenlijst 
om zo gericht op vraagstukken te kunnen in-
springen. Geef je daarom voor 16 januari a.s. op 
bij Wijnand via Famwvanmaanen@gmail.com

Wijnand en Jacques zien uit naar jouw komst!
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veel later besefte ik dat ‘het onweer’ dat ik hoor-
de, bombardementen zijn geweest, maar geluk-
kig zijn we de oorlog goed doorgekomen. Na die 
tijd moest ik voor mijn gezondheid naar het bui-
tengebied en kwam bij een oom op de boerderij 
terecht. Daar is mijn interesse voor de agrarische 
sector gewekt en na wat omzwervingen, werker-
varingen opdoen en de Landbouwschool, kocht 
ik op mijn 25e grond aan de Goorsteeg om een 
varkensfokkerij te beginnen. Onze zoon werkte 
er later ook en na 35 jaar zijn we in 2000 gestopt 
wegens bevordering van de natuurontwikkeling; 
het Gemeentelijke ‘Driesprong’ plan.  
Jannie; mijn ouders hadden een groente- en fr-
uitkwekerij in Abbenbroek, ik kom dus ook uit het 
Westen en ben het echte buitenleven gewend. Ik 
leerde bidden en danken 
van mijn ouders en met 
de kerst gingen moeder 
en ik met de taxi naar de 
Kerstdienst, dat herin-
ner ik me nog goed! Ook 
bezocht ik samen met 
mijn zusje de zondag-
school, die aansluitend 
na de dorpskerkdienst 
werd gehouden. In de tijd dat ik als secretaresse 
werkte, ging ik een avondje met een vriendin dan-
sen en zag daar Arie, het was liefde op het eerste 
gezicht! We zijn in 1968 in mijn geboorteplaats 
getrouwd en daarna naar Ede verhuisd. We kre-
gen een dochter en een zoon en die kregen beide 
ook een dochter en een zoon; onze vier kleinkin-
deren.

Wat maakt(e) jullie betrokken bij de MK? 
Toen we hier kwamen wonen werden we automa-
tisch overgeschreven naar de Hervormde kerk in 
Ede. We ervaarden dat deze omgeving een stuk 
behoudender was en iemand raadde ons aan 
eens naar de MK te gaan. Dat beviel goed en 
we deden samen belijdenis bij dominee Swets, 
Jannie is toen ook gedoopt. Maar we waren nog 
geen lid – zo kon dat in die tijd- toen ouderling 
Wolff op bezoek was en vroeg of hij ons mocht 
overschrijven. Dat wilden we natuurlijk want we 
voelden ons thuis en hoefden dan niet bij twéé 
kerken de jaarlijkse bijdrage te betalen, haha! 
Arie is twaalf jaar ouderling geweest. We bezoe-
ken de erediensten altijd graag en we brengen 
samen al jaren het kerkblad in het buitengebied 
rond, evenals de kerkbalans. 

Welke waarden kregen jullie mee in de opvoe-
ding die jullie doorgaven aan je eigen kinderen?
Het ‘goede voorbeeld geven’ zoals lezen en bid-
den rond de maaltijd en naar de kerk gaan. Bij 
het volwassen worden maken kinderen eigen 
keuzes en dat respecteren wij, het contact met 
onze (klein)kinderen is heel goed, dat vinden we 
van grote waarde. 

Van wie heb je in je leven als eerste afscheid 
moeten nemen? 
Arie; Vlak voor ik hier voor mijzelf zou beginnen, 
werd mijn vader ongeneeslijk ziek. Ik ging terug 
naar m’n ouderlijk huis om samen met mijn broer 

de winkel en bezorging 
voort te zetten. Na twee 
zware jaren overleed 
mijn vader; een heftige 
tijd voor mijn moeder 
en haar acht inmiddels 
grote zonen, dat blijft je 
altijd bij. Na de verkoop 
van de winkel ging ik 
terug naar Ede. Jannie; 

het zeer plotselinge overlijden van mijn 55-jari-
ge broer, die samen met mijn jongste broer en 
vader in het bedrijf zat. Achteraf denk ik dat zijn 
dood misschien te maken zou kunnen hebben 
met de bestrijdingsmiddelen die men toen on-
beschermd gebruikte, ja, dat deed men toen zo. 
Mijn zus overleed op haar 67e ook zeer plotse-
ling, wij op vakantie waren, het was een hele toer 

Wij zijn dankbaar voor 
 ons geloof in God
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om op tijd terug te zijn voor haar begrafenis. Zo 
gaat het leven soms, dat je geen afscheid kunt 
nemen, het is een gemis hoor.

Wat is het meest ingrijpende (wereld)nieuws dat 
jij je kunt herinneren? 
Arie; De eerste maanlanding. We hadden net een 
baby en de kraamzuster – van de behoudende 
kerk- zei bij het horen van het nieuws; “ik hoop 
dat ze nooit meer terugkomen!” want zij vond dat 
de mensheid niets te zoeken had op de maan, 
die ook door God geschapen was. Jannie; de Wa-
tersnoodramp van 1953. Ik zag het water via de 
sloot omhoog komen, daardoor kreeg ik duize-
lingen en moest naar bed. Mijn broertje hielp het 
vee van de buurman weg te leiden en werd door 
het paard getrapt, zodoende kwam hij naast mij 
te liggen. Maar het water steeg en we moesten 
het huis uit en de dijk op. Daar werd ons gezin 
opgesplitst en met bussen naar verschillende 
adressen gebracht, zo kwam ik ook op een ande-
re school terecht. Later ging mijn vader terug om 
de schade aan het huis en bedrijf op te nemen, 
het water was anderhalve meter hoog gekomen. 
Ik herinner me dat alles stonk en we gips kregen 
voor de boomgaard, die zwaar geleden had on-
der het zoute water. Uiteindelijk kon het bedrijf 
verder voortgezet worden.

Hoe ervaar je God in je leven en heb je wel eens 
een wonder meegemaakt? 
Eigenlijk is het een wonder dat je als mens inte-
resse in God krijgt - zeker als je dat niet is voor-
geleefd - is dat iets om dankbaar voor te zijn. 
Want hoe kan het, dat waar kinderen samen in 
een gezin opgroeien, de één gelooft en de ander 
niet? Twijfel ontstond wel eens, maar dat kwam 
voornamelijk door opmerkingen van niet-gelovi-
gen.  Nood leert bidden zegt men…geloven is ook 
weten dat je gehoord wordt en niet alleen bent. 
We voelen ons rijk en gelukkig met ons geloof in 
God, het dagelijks Bijbellezen over de liefde van 
God voor Zijn volk, loopt als een rode draad door 
ons leven, het geeft ons rust en vertrouwen. 

Wanneer ben je rijk? 
Als het goed gaat met het gezin en familie, je 
gezond en actief mag zijn. Juist nu ook met die 
vreselijke oorlog in de Oekranïe is dat besef er 
nog meer.

Hoe kijken jullie terug op het afgelopen jaar? 
We hebben altijd genoeg te doen in en rond huis, 
maar zijn blij dat we er na de coronatijd meer op 
uit konden en hopen dat Jannie na de komende 
heupoperatie, weer meer actief mee kan doen. 

Wat wensen jullie voor de MK in 2023? 
Een gelovig, gelukkig en gezond nieuw jaar en 
dat de diensten weer net zo bezet worden als 
voorheen.

Welk lied zouden jullie willen opgeven? 
Lied 885; Groot is uw trouw o Heer.

• Janneke van de Kaa. 

KERKELIJK NIEUWS
Vanuit de Classis
Uw Naam Worde geheiligd….vanuit Joods per-
spectief!
Als christenen kennen we het “Onze Vader” waar-
in o.a. de bede  “Uw Naam worde geheiligd” voor 
komt. Van origine is het “Onze Vader” een joods 
gebed. Als we willen begrijpen wat de diepe be-
tekenis is van deze bede, is het goed om te luis-
teren naar de joodse uitleg.  In deze bijeenkomst 
neemt Beatrice Jongkind ons mee in de joods- / 
rabbijnse uitleg van deze bede. 

Wat betekent deze bede in tijden van voorspoed, 
maar vooral in tijden van tegenspoed en onrecht 
als alles je ontnomen wordt. Hoe kan in zo’n situ-
atie de bede klinken “Uw Naam worde geheiligd”. 

Na de inleiding zal Asaf Pelled, een messias-be-
lijdende Jood, een toelichting geven op het Kad-
disj. Een joods gebed, dat een verkonding is van 
de heiliging van de Naam in woord en daad in het 
gewone leven en in moeilijke omstandigheden.

Ook als christenen worden we soms geconfron-
teerd met lijden. Door te luisteren naar de joodse 
uitleg kan het ons wellicht verrijken hoe we deze 
bede kunnen bidden in tijden van voor- en tegen-
spoed. De inleiding zal mogelijk vragen / opmer-
kingen oproepen. 

Hierna is er gelegenheid het gesprek met elkaar 
aan te gaan over “Het heiligen van de Naam”.
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POSTZEGELS, PRENT-
BRIEFKAARTEN EN TELEFOON-
KAARTEN VOOR DE ZENDING

In de hal van de kerk hangt een brievenbus 
met het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw 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.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
classicale commissie Kerk&Israël Veluwe.en 
geleid door ds. Davy Hoolwerf, voorzitter class.
com. K&I Veluwe en predikant Arkgemeente Ede.

Studie – ontmoetingsmiddag Kerk & Israël Velu-
we
Datum: zaterdag 28 januari 2023, 
Tijd: 13.30 – 16.00 uur 
Locatie: De Ark, Ede (Heyendaal 10)
Sprekers: Ds. Beatrice L. Jongkind, Asaf Pelled

MEDEDELINGEN
Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 67 
nr. 2 van woensdag 8 februari kunt u tot en met 
woensdag 1 februari 22.00 uur inleveren. Gelieve 
kopij digitaal aan te leveren per e-mail, zo mo-
gelijk eventuele afbeeldingen als bijlage aan de 
mail toevoegen. Het e-mailadres is: kerkblad@
maranathakerk.net 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen wor-
den alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 8 
februari  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 
(dus niet in het document plakken). 

Op de tweede woensdag van de maand verschijnt 
het kerkblad. In augustus komt er in verband met 
de vakantieperiode geen kerkblad 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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OPEN KERK
VRIJDAG VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

 ...een goed gesprek..

...een luisterend oor..

...samen bidden..

...persoonlijke ontmoeting..

...moment van bezinning...
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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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VOOR DE KLEINTJES - KLEURPLAAT NOACH
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BIJBELLEESROOSTER

Januari 
wo 11  Spreuken 16:1-9
do 12  Spreuken 16:10-22
vr 13  Spreuken 16:23-33
za 14   Jesaja 41:1-7
zo 15  Jesaja 41:8-20
ma 16  Jesaja 41:21-29
di 17  Spreuken 17:1-14
wo 18  Spreuken 17:15-28
do 19  Spreuken 18:1-12
vr 20  Spreuken 18:13-24
za 21  Psalm 63
zo 22  Matteüs 4:12-17
ma 23  Matteüs 4:18–25
di 24  Spreuken 19:1-14
wo 25  Spreuken 19:15-29
do 26  Psalm 60
vr 27  1 Korintiërs 1:1-9
za 28  1 Korintiërs 1:10-17
zo 29  Psalm 37:1-11
ma 30  Psalm 37:12-24
di 31  Psalm 37:25-40

Februari  
wo 1  Spreuken 20:1-10
do 2  Spreuken 20:11-20
vr 3  Spreuken 20:21-30
za 4  1 Korintiërs 1:18-31
zo 5  1 Korintiërs 2:1-9
ma 6  1 Korintiërs 2:10-16
di 7  Spreuken 21:1-11
wo 8  Spreuken 21:12-21
do 9  Spreuken 21:22-31
vr 10  Matteüs 5:1-10
za 11  Matteüs 5:11-20
zo 12  Matteüs 5:21-32

NIEUWJAAR
‘t Is of er niets veranderd is,
alleen de datum en het jaar.
Het vorig jaar is nu geschiedenis,
een nieuwe tijd staat voor ons  klaar.
We hebben allen even omgekeken,
wat is er veel gebeurd die tijd.
Voor ons liggen nieuwe dagen, weken,
de loper ligt weer voor ons uitgespreid.

Het boek van vorig jaar is dichtgegaan,
maar veel van wat daarin is geschied,
zal ook in deze tijd blijven bestaan,
goed en kwaad, een treurzang of een lied.
Verdriet, gemis en fijne goede dingen,
ze liggen nu verpakt in de voorbije tijd.
We noemen dat onze herinneringen
en die raken we ook niet meer kwijt.

De nieuwe bladzijden worden nu beschreven,
en langzaamaan wordt ook dit boek gevuld.
Al de gebeurtenissen van het leven
worden in dit nieuwe jaar voor ons onthuld.
Met één bede sla ik dit boek van mij open:
‘Heer wees op elke pagina erbij.
Leer me elke dag met U te lopen,
heel dit nieuwe jaar, blijf dicht bij mij.”

Diny Beijersbergen-Groot 
(www.gedichtensite.nl)
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Draagt u de lokale kerk een 
warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net
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Draagt u de lokale kerk een warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Wilt u uw kerk steunen?

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Er is nog ruimte!

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net
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Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


