
MEDITATIE
Één rond de Bijbel 

Geloven in Gods woord
In de langste Psalm in het Psalmboek - Psalm 119 - zien 

we minstens drie essentiële, niet te missen kenmerken die we 
moeten geloven over Gods woord.
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Gods woord staat vast in de 
hemel (v. 89); het verandert 
niet. Er is geen grens aan zijn 
volmaaktheid (v. 96); het be-
vat niets verderfelijks. Al Gods 
rechtvaardige regels duren eeu-
wig (v. 160); ze worden nooit 
oud en verslijten nooit.
Als je ooit bij jezelf denkt: “Ik 
moet weten wat waar is - wat 
waar is over mijzelf, waar is 
over mensen, waar is over de 
wereld, waar is over de toe-
komst, waar is over het verle-
den, waar is over het goede le-
ven, en waar is over God,” kom 
dan naar Gods woord. Het leert 
alleen wat waar is: “Heilig hen 
dan door de waarheid”, zei Je-
zus; “Uw woord is de waarheid” 
(Johannes 17:17).

2. Gods woord eist wat juist is.
De psalmist erkent graag Gods 
recht om bevelen te geven en 
aanvaardt nederig dat al deze 
bevelen juist zijn. “ Ik weet 
het, HEER, uw voorschriften 
zijn rechtvaardig” zegt hij (Ps. 
119:75). Al Gods geboden zijn 
zeker (v. 86). Al zijn voorschrif-
ten zijn juist (v.128). Soms hoor 
ik christenen toegeven dat ze 
niet houden van wat de Bijbel 
zegt, maar omdat het de Bijbel 
is moeten ze die toch gehoorza-
men. In zekere zin is dit een be-
wonderenswaardig voorbeeld 
van zich onderwerpen aan het 
woord van God. En toch moeten 
we nog een stap verder gaan en 
leren de goedheid en juistheid 
te zien in alles wat God gebiedt. 

1. Gods woord zegt wat waar is.
Net als de psalmist kunnen we op het woord vertrouwen (vers 42), 
wetende dat het helemaal waar is (vers 142). We kunnen niet alles 
vertrouwen wat we op internet lezen. We kunnen niet alles ver-
trouwen wat we horen van onze docenten. We kunnen zeker niet 
alle feiten vertrouwen die onze politici geven. We kunnen zelfs niet 
de feitencheckers vertrouwen die de feiten controleren. Statistie-
ken kunnen worden gemanipuleerd. Foto’s kunnen gemanipuleerd 
worden. Magazine covers kunnen worden geairbrushed. Onze 
leraren, onze vrienden, onze wetenschap, onze studie, zelfs onze 
ogen kunnen ons misleiden. Maar het woord van God is helemaal 
waar en altijd waar:
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EREDIENSTEN
Zondag 12 februari
9.30 ds. J. Steenkamp 
 Viering Heilig Avondmaal
19.00  ds. J. Steenkamp
 Viering en dankzegging
 Heilig Avondmaal
 Collecten 
 1. Diaconie  
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 19 februari
9.30 ds. A. Groeneveld
19.00 ds. P.A. Verbaan, Ede 
 Zangdienst
 Collecten
 1. Hospice de Morgenster 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 26 februari
9.30 ds. A.J.R. Treur, Bodegraven
 Eerste zondag 40-dagentijd
19.00 dhr. J. Kroon 
 Collecten
 1.Mercy Ships 
 2. Kerkrentmeesters 
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 5 maart
9:30 ds. J. Steenkamp 
 Tweede zondag 40-dagentijd
19.00 ds. N. van den Houten, Ede
 Collecten
 1. Meet-Inn
 2. Kerkrentmeesters

Woensdag 8 maart 
14:30 dhr. J. Kroon 
 Biddag Kinderdienst
19.30 ds. J. Steenkamp 
 Biddag voor Gewas & Arbeid
 Collecten
 1. Jeugd Kind & Ontbijt
 2. Kerkrentmeesters

We moeten liefhebben wat God liefheeft en ons 
verheugen in wat Hij zegt. God legt geen wille-
keurige regels op. Hij geeft geen bevelen om ons 
te beperken en ellendig te maken. Hij eist nooit 
wat onzuiver, liefdeloos of onverstandig is. Zijn 
eisen zijn altijd edel, altijd rechtvaardig en altijd 
goed.

3. Gods woord verschaft het goede.
Volgens Psalm 119 is het woord van God de weg 
tot geluk (vers 1-2), de weg om schande te vermij-
den (vers 6), de weg van veiligheid (vers 9) en de 
weg van goede raad (vers 24). Het woord geeft 
ons kracht (vs. 28) en hoop (vs. 43). Het geeft 
ons wijsheid (verzen 98-100, 130) en wijst ons 
de weg die we moeten gaan (vers 105). Gods ver-
bale openbaring, hetzij in gesproken vorm in de 
verlossingsgeschiedenis, hetzij in de verbonds-
documenten van de verlossingsgeschiedenis 
(d.w.z. de Bijbel), is onfeilbaar volmaakt. 

Als volk van God geloven wij dat het woord van 
God in alle opzichten te vertrouwen is om te spre-
ken wat waar is, te bevelen wat juist is, en ons te 
voorzien van wat goed is.

De Bijbel geeft ons een wereld met God erin, er-
doorheen en erboven. Het geeft ons Christus om 
ons God te tonen en ons de weg van de liefde te 
leren. Het geeft ons de Geest van God in de le-
vende Christus die altijd nabij is om ons te zege-
nen, te troosten en te sterken. Het laat ons zien 
hoe we tijdens onze jaren op aarde moeten le-
ven en belooft ons een eeuwig thuis bij God. Het 
biedt vergeving van zonde en overwinning over 
pijn, zonde en dood. 

Daarom is het het belangrijkste boek ter wereld. 
Het is eigentijds omdat het tijdloos is. Wanneer 
wij de Bijbel niet alleen met een goedgelovige 
maar ook met een ontvankelijke geest en hart 
lezen, spreekt God erdoor tot ons. Het is Gods 
eeuwige Woord aan elke generatie. 

Gelooft u het?

• Jacques Steenkamp
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5. Kinderen, heb ontzag voor je ouders, want zo 
vraagt de Here Jezus het van je. Gods gebod en 
zijn belofte gelden voor het hele leven: eer je va-
der en je moeder; dan zal het je goed gaan en zul 
je lang leven op aarde.
6. U zult niemand naar het leven staan. Koester 
evenmin haat tegen uw naaste. Heb uw naaste 
lief als uzelf heb zelfs uw vijanden lief. Wees 
erop uit u met uw naaste te verzoenen.
7. U zult geen echtbreuk plegen, maar het huwe-
lijk heilig houden. Getrouwd en ongetrouwd zult 
u uw lichaam en ziel als tempel van de Heilige 
Geest zuiver bewaren.
8. U zult niet stelen, maar integendeel trouw wer-
ken om ook de behoeftige medemens te kunnen 
helpen. Wees niet gierig of hebzuchtig. Verkwist 
uw geld niet, maar wees een goede rentmeester 
over het bezit dat God aan u toevertrouwd heeft.
9. U zult tegen uw naaste niet als vals getuige 
optreden, maar de waarheid in woord en daad 
liefhebben. Liegen en bedriegen is typisch werk 
van de satan.
10. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van 
uw naaste, evenmin op zijn vrouw, zijn personeel 
of zijn bezit; op niets dat hem toebehoort. Wees 
dankbaar voor wat God u gaf. 
Kortom, u zult de HERE, uw God, liefhebben met 
heel uw hart, ziel, verstand en kracht. En uw naas-
te zult u liefhebben als uzelf.
(Een bewerking van: E.A. de Boer, De wet in 
christen-oren, in De Reformatie 69, p. 552/553)

BIJ DE COLLECTEN
Zondag 12 februari 2023 - Diaconie
Alle gaven die bij onze Diaconie binnenkomen 
voor een bepaald doel worden volledig doorge-
stort naar dit doel. Vandaag collecteren we voor 
de Diaconie. Dit geld wordt gebruikt voor kleine 
uitgaven binnen onze gemeente. Een voorbeeld 
hiervan is het verzorgen van het Heilig Avond-
maal door de Diaconie, of de ondersteuning van 
kleine projecten binnen onze gemeente of regio. 
Daarnaast houdt de Di-
aconie een financiële 
reserve aan om bij ram-
pen of noodsituaties 
waar ook in de wereld, 
snel een bijdrage over te 
kunnen maken. 

BEZORGING BLOEMENGROET
Februari  
05 Trudy Pipping Gerrie Vreugdenhil
12 Stieneke Meppelder Mw. Van de Top
19 Nellie Scherrenburg Dineke v. Veldhuizen 
26 Francis Wolfs Ria Brinkman 

Maart   
05 Dita Mastenbroek Teuni van de Hoef 

BIJ DE EREDIENSTEN
De tien woorden opnieuw
Ik ben de HERE uw God, die mijn volk Israël uit de 
slavernij van Egypte bevrijd heb endie in Jezus 
Christus u uit de macht van de boze heb verlost.
1. U zult geen dingen uit de schepping tot uw god 
maken, maar u mag Mij – Vader, Zoonen Geest, 
de enige ware God – kennen en u met heel uw 
hart alleen aan Mij toevertrouwen.
2. U zult Mij niet op een andere manier vereren 
dan Ik in mijn levende Woord bevolenheb. Buig u 
alleen voor Mij neer, dien Mij in het beeld van Je-
zus Christus. Want Ik,de HERE, ben een God die 
zich laat gelden, ook wanneer u Mij verwerpt. De
ongerechtigheid van de ouders werkt door in de 
kinderen, de klein- en achterkleinkinderen na hen. 
Wanneer Ik die ongerechtigheid bij hen vind, zal 
Ik die straffen. Maar ik bewijs barmhartigheid tot 
in het verste geslacht van hen die Mij liefhebben 
en mijn geboden onderhouden.
3. Gebruik de naam van de HERE, uw God, vrijmoe-
dig, maar nooit zonder eerbied. Want Hij zal dege-
ne die zijn naam misbruikt, niet ongestraft laten.
4. Gedenk de rustdag door die te heiligen, zoals 
de HERE, uw God, u geboden heeft. Zes dagen 
hebt u om al uw werk te doen. Maar de eerste dag 
van de week is een aan de HERE, uw God, gewij-
de dag. U zult rust gunnen aan het personeel dat 
van u afhankelijk is, zelfs aan de vreemdeling die 
bij u woont. U zult de natuur als Gods schepping 
eren en niet uitputten. God zelf rustte en genoot 
na de voltooiing van zijn scheppingswerk. Want u 
zult in de samenkomst van Gods volk gedenken 
dat Jezus Christus, onze Heer, op de eerste dag 
van de week is opgestaan uit de dood. Daarom 
zegende en heiligde God de rustdag als de dag 
van de Heer voor zijn gemeente in de wereld die
op weg is naar de nieuwe schepping.
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Zondag 19 februari 2023 – Hospice de 
Morgenster in Lunteren
In de Honskamp in Lunteren zijn twee apparte-
menten ingericht waar mensen in hun laatste 
levensfase terecht kunnen voor professionele 
palliatieve zorg, ofwel hospicezorg. De huiselij-
ke sfeer in een hospice maakt het een warme en 
veilige plek waar mensen met zorg en aandacht 
worden omringd. Een plek waar zij zich thuis voe-
len.

Als zorg in het eigen huis niet meer mogelijk is 
of te belastend wordt, kan men in het hospice te-
recht. De verpleging van de Honskamp verzorgt 
de professionele hulp. Een groep gemeenteleden 
uit alle Lunterse kerken vormen een team van 
vrijwilligers die het bewoners maximaal naar hun 
zin maken, zodat bewoners zich echt thuis voe-
len. Familie en vrienden zijn dag en nacht wel-
kom. Ook voor hen staan de vrijwilligers klaar om 
ze tijdens hun bezoek aan hun dierbare te verzor-
gen.

Zondag 26 februari 2023 – Mercy Ships, 
Medische zorg voor ieder mens!
Door armoede hebben veel mensen in Afrika 
geen toegang tot medische zorg, of er is gewoon-
weg geen dokter of ziekenhuis beschikbaar. Elk 
jaar sterven maar liefst zeventien miljoen men-
sen omdat ze geen medische hulp krijgen. Daar 
wil Mercy Ships iets aan doen. Ze varen met hun 
ziekenhuisschepen, volledig bemand met vrijwil-

ligers, naar Afrika om daar hoogkwalitatieve me-
dische zorg te bieden. Op de schepen voeren ze 
gratis operaties uit en trainen ze lokale gezond-
heidswerkers.

Eén van de patiënten was de 63-jarige Adiza. Het 
gezwel in haar hals, van ruim twee kilo, drukte 
Adiza’s luchtpijp van achteren en van opzij dicht. 
Zij kon nauwelijks ademen of praten. Een be-
handeling was echt noodzakelijk. Een dag na 
de operatie sliep Adiza diep en ontspannen. Dat 
was lang geleden. Een paar dagen later ging 
ze huiswaarts en de verandering was verbijste-
rend. Dochter Suzanne vertelt: ‘Ze kan nu weer 
ademhalen. Ze voelt een enorme verlichting. Ze 
kan weer van een maaltijd genieten en tot rust 
komen; iets wat ze veertig jaar niet kon. We zijn 
allemaal blij, want ze is zo gelukkig!’

Naast Adiza zijn, sinds de oprichting van Mercy 
Ships in 1978, al miljoenen mensen geholpen. 
Dankzij uw gift kan Mercy Ships nog eens vele 
mensen voorzien van gratis medische hulp. 

Meer weten? Of geïnteresseerd om als vrijwilli-
ger mee te gaan? Ga naar www.mercyships.nl.

Zondag 5 maart 2023 - Meet-inn
De Meet-Inn in Ede is een inloopcentrum voor ie-
dereen die op zoek is naar ontmoeting, ontspan-
ning en ondersteuning. Het is een gastvrij huis, 
ontstaan vanuit christelijke bewogenheid met 

de medemens en vanuit de wens ruimte te bie-
den voor gelijkwaardig en respectvol contact. Al 
meer dan 30 jaar blijkt Meet-Inn in een behoefte 
te voorzien, gasten en vrijwilligers benoemen de 
bijzondere sfeer en de gezellige ontmoetingen in 
Meet-Inn. 

Bij Meet-Inn kan iedereen terecht voor een ge-
zonde maaltijd, voor een van de vele activiteiten 
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die worden georganiseerd of om tijdens de Open 
Inloop een kopje koffie of thee te komen drinken 
en een praatje te maken. Meet-Inn kan dit alles 
doen dankzij de belangeloze inzet van ruim 100 
vrijwilligers en de financiële steun van kerken, 
fondsen, subsidieverstrekkers en donateurs.

Woensdag 8 maart 2023 – Jeugd – 
Kind en Ontbijt
De dag beginnen met een ontbijt: helaas is dat 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom 
deelt het Rode Kruis ontbijttassen uit zodat kin-
deren met een volle maag naar school kunnen. 
Dit project is gestart in Friesland en wordt nu uit-
gebreid naar meer plekken in Nederland.
Het Rode Kruis maakt ontbijttassen en brengt 
deze wekelijks bij kinderen in diverse plaatsen in 
Nederland die door armoede zonder ontbijt naar 
school gaan.

Binnen dit ‘Ontbijt’ project wordt noodhulp ver-
leend in de vorm van het wekelijks uitdelen van 
ontbijttassen aan kinderen in voedselnood. In 
deze ontbijttassen zitten ingrediënten voor 7 ge-
zonde ontbijtjes. Deze kinderen en hun ouders 
worden via school en de hulpverlening betrokken 
bij het belang van gezonde voeding. Ook wordt 
er uitleg gegeven over ontbijtbeleving als goede 
start van de dag. Daarnaast wordt er gekeken 
welk soort hulp nodig is om de gezinnen verder 
te helpen zodat zij, ook zonder onze steun, zelf 
verder kunnen. Zo hoopt het Rode Kruis de ont-
bijtgewoontes te verbeteren en de kansen op een 
gezonde en goede toekomst te vergroten, im-

mers: ’een goed begin is het halve werk!‘ Steun 
ons met jouw donatie! Met jouw donatie kunnen 
wij kinderen helpen met een goede start van de 
dag.

PASTORAAT

Omzien naar elkaar
Janneke Nab uit Ederveen kreeg onlangs te 
horen dat ze kanker heeft. Ze moet eerst een 
chemokuur ondergaan, waarna een operatie en 
verdere ingrepen zullen volgen. We willen graag 
bidden voor haar en Piet en voor de komende tijd 
die zeker spannend zal zijn. We vertrouwen op de 
Heer voor gezondheid en herstel en een goede 
verzorging.

Welkom in onze gemeente
Wat fijn om twee nieuwe gemeenteleden te ver-
welkomen. Jort van den Hudding en Lisanne van 
Veldhuijsen. Samenwonend aan de Mgr. Nolen-
straat.  
Jezus nodigt jullie en leert ons uit psalm 32:10. 
Wie op de Heer vertrouwt wordt met liefde om-
ringd. En met deze liefde willen we jullie van har-
te welkom heten in onze Maranata gemeente .

Welkom
Mevrouw Pees-Hartman is in 2022 in Lunteren 
komen wonen. Haar vorige adres was in Gronin-
gen. Eén van de kinderen woont ook in Lunteren 
dus vandaar dat haar man en zij er voor kozen 
om naar Lunteren te gaan. Helaas ging de ge-
zondheid van meneer Pees snel achter uit. In ok-
tober 2022 is hij overleden. Groot is het verdriet 
en groot is het gemis.
Toch woont mevrouw Pees met veel plezier in 
Lunteren. We wensen als Maranathakerk me-
vrouw Pees een hartelijk welkom en veel zegen 
toe.
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In Memoriam – Dirkje van Doorn – van 
den Brandhof

In verzorgingshuis de Honskamp te Lunteren 
overleed op zondag 15 januari jl Dirkje van Doorn 
van den Brandhof. Zij is gestorven in de leeftijd 
van 93 jaar.
Zij verhuisde ruim 4 jaar geleden van haar woon-
huis aan de Molenparkweg naar de Honskamp. 
Na een val brak ze haar bovenbeen. En kon ze 
na een lange revalidatie in Norschoten niet meer 
alleen zijn. 
Dirkje (Dit) trouwde op haar 25ste met Herma-
nus (Mans) van Doorn. Ze ontvingen samen 5 
kinderen. Naast hun huidige woning aan de Mo-
lenparkweg bouwde ze samen een nieuw huis. 
Toen werd het moeilijk in Dit’s leven. Want kort 
daarna werd haar man getroffen door de ziekte 
kanker. Dit kwam op 53 -jarige leeftijd alleen te 
staan met 5 kinderen. Waarvan 3 nog thuiswo-
nende. Vol bewondering en dankbaar kijken de 
kinderen terug op het leven van hun moeder. Er 
ontbrak hen aan niets. Iedereen was altijd wel-
kom. En bleef ze 40 jaar alleen in liefde zorgen 
voor haar gezin. Later ook voor haar 10 gekregen 
kleinkinderen. Dit had graag mensen om haar 
heen. Dat was belangrijk voor haar. Ze kon slecht 
alleen zijn. Ze fietste graag. Ze genoot van uit-
stapjes, vakanties met het gezin, familie, vrien-
den of kennissen.
Eind september ging haar gezondheid hard ach-
teruit.  Op het laatst vroeg ze aan de zusters ben 

ik heel ziek? Ja je bent heel ziek vertelde ze haar. 
Met een glimlach op haar gezicht zei ze: oh wat 
fijn, dan mag ik naar de hemel. Haar trouwe be-
trokkenheid bij de diensten van de Maranatha-
kerk is tot het eind toe gebleven. Ze sprak haar 
liefde uit van God maar ook naar haar kinderen.
In ons geloofsleven kunnen we van èèn ding ze-
ker zijn. Jezus is opgestaan. Zijn offer geeft ons 
de mogelijkheid om te leven in dankbaarheid, 
vrede en liefde. Daarom staan de woorden “lief-
de kent geen eind” op haar rouwkaart. Ze ken-
de deze liefde en vrede van Jezus in haar leven. 
Dat mochten we drie dagen voor haar sterfbed 
ervaren. Toen de woorden uit Jesaja 41:10 wer-
den gelezen: “Wees niet bang, want ik ben bij je, 
vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, 
Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijden-
de rechterhand.” Na de gelezen woorden en het 
gebed zuchtte ze en sprak de woorden uit. “Dat 
was mooi”.

Prachtige woorden en foto’s van herinnering wer-
den gedeeld in de dank en afscheidsdienst op 
23 januari in de aula op de natuurbegraafplaats 
Koningsakker. De liederen die Dit graag zong, “de 
Heer is mijn herder”, “Daar ruist langs de wolken”, 
“Op de grote stille heide” werden op verzoek in de 
dienst gezongen. De overdenking en schriftlezing 
werd uit Filippenzen 4:6-7 gelezen en overdacht. 
Wees over niets bezorgd maar vraag in alle om-
standigheden aan God wat u nodig hebt en dank 
Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God 
die alle verstand te boven gat, uw hart en gedach-
ten in Christus Jezus bewaren.

We kunnen zeker zijn van Gods vrede en Zijn lief-
de in elk van ons dagelijks levens. Dit heeft hier-
van mogen getuigen.  Haar leven was een prach-
tig geschenk uit de hand van de Heer. Een vrouw 
die onvoorwaardelijk van haar gezin hield en 
eerlijk kon getuigen over de dankbaarheid die ze 
ervaarde. Probeer zelf te leven met die duidelijke 
zekerheid dat je leven in de handen van de Heer 
is. En dat hij je wil overspoelen met Zijn vrede.

Wij condoleren als Maranatha kerk al de kinde-
ren en kleinkinderen, met het verlies van hun lie-
ve moeder, schoonmoeder en oma. We wensen 
jullie allen Gods warme omarming en troost toe.

• Jacques Steenkamp
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VAN ONZE KERKELIJK WERKER
Persoonlijk
Zondag 8 januari jl. overleed onze moeder en 
oma op de leeftijd van 74 jaar. Sinds december 
2020 wist ze dat ze een agressieve vorm van de 
ziekte alzheimer had. De tijd die na de diagnose 
volgde werd gekenmerkt door een voortdurend 
loslaten. In deze voor haar en ons moeilijke en 
verdrietige weg lichtte het Woord van God op als 
een lamp voor de voet. Onze moeder en oma wist 
zich door God bij name geroepen; dat houvast in 
leven en sterven klonk door in de rouwdienst die 
op zaterdag 14 januari jl. werd gehouden in de 
Hervormde Kerk van Wilnis. Na afloop daarvan 
hebben we het lichaam van onze lieve moeder en 
oma in de aarde gelegd. Opnieuw stonden we als 
gezin bij een geopend graf en opnieuw was er de 
confrontatie met de strenge en bittere dood. Op-
nieuw moeten we onze weg zoeken in het ruwe 
landschap van de rouw. Ook al zijn we inmiddels 
‘ervaringsdeskundigen’, dit wil niet zeggen dat 
we zomaar weer de gewone draad van het leven 
kunnen oppakken. In de achterliggende tijd was 
er heel veel liefdevolle aandacht vanuit de Ma-
ranathakerk. Dit varieerde van een hand op de 
schouder tot aan een schaal vol heerlijke brood-
jes hamburgers. In alle vormen van meeleven 
hebben we een sterke verbondenheid ervaren; 
de ervaring dat mensen nabij willen (en durven!) 
zijn in moeilijke tijden doet ons goed. Boven alles 
weten we ons getroost en gedragen door die God 
waarin onze moeder en oma geloofde: ‘Wees 
niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij 
uw naam geroepen, u bent van Mij’ (Jesaja 43:1).

• Cock en Lianne Kroon 
Matthias, Anna en Rick, Jiska, Maria 

COLLEGE KERKRENTMEESTERS
Verantwoording
Collecten
De volgende collectes zijn ontvangen in de maan-
den december 2022 en januari 2023
24-12  € 512,19
25-12  € 697,64
31-12  € 145,25
01-01  € 135,19
08-01  € 488,60
15-01  € 466,29

Giften
Daarnaast ontvingen we in de afgelopen periode 
de volgende giften: 
€ 100,- voor de kerk via Marian Goor
€ 25,- t.b.v. seniorenmiddagen via Cock Kroon
Via de bank: € 80,- voor de kerk 

Stand maandelijkse deurcollecte  
Vanaf februari 2021 is het nieuwe doel voor de 
derde voor het bekostigen van initiatieven ter ver-
binding en bemoediging van onze gemeente en 
bredere Lunterse gemeenschap.
De opbrengst van de collecte voor dit doel op 25 
december was € 7,52
De tussenstand komt hiermee op € 3.645,31  
De volgende derde collecte wordt gehouden op 
26 februari 2023.  
Namens het college hartelijk dank voor de col-
lecten en giften die wij mochten ontvangen.  

• Tonny van Dijk, penningmeester

Actualisatie advertentieformaten en 
tarieven kerkblad
In de laatste vergadering van het college van 
Kerkrentmeesters is besloten om de advertentie-
formaten en prijzen te actualiseren. Sinds sep-
tember 2021 is er een nieuwe look en feel van 
ons kerkblad en het formaat is gewijzigd van A5 
naar A4. De advertentieformaten zijn tot op he-
den echter niet aangepast. Dit leidt onder andere 
tot een aantal witte vlakken. Daarom is besloten 
de formaten te actualiseren. Dit moet leiden tot 
een betere vulling en eenvoudiger inpassen van 
de advertenties. Ook de prijzen zijn geactuali-
seerd.

Hieronder zijn de nieuwe formaten en de prijzen 
op jaarbasis opgenomen.

De huidige adverteerders worden binnenkort be-
nadert door ondergetekende. Dan stemmen we 
af of uw huidige advertentie aanpassing behoeft 
en wat de gevolgen zijn. 
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Het kerkblad verschijnt 11 maal per jaar in een 
oplage van 700 stuks. Door te adverteren onder-
steunt u het kerkenwerk in onze Maranathakerk.
Als u vragen heeft, of als u nog niet adverteert 
maar wel interesse heeft, neemt u dan gerust 
contact met mij op. Dat kan via tonny.van.dijk@
maranathakerk.net of via (06) 194 129 50.
Namens het college van Kerkrentmeesters,

• Tonny van Dijk

COLLEGE VAN DIAKENEN
Collecte overzicht diaconie 
18/12 Diaconie € 349,81
24/12  Kinderkerstfeest - Vrolijk- € 177,89
 heid in asielzoekerscentra
24/12 Kerstnachtdienst – Opvang € 517,32
 gestrande vluchtelingen
25/12 Eerste Kerstdag  €    973,52
 Open Doors  
 
Dankbaar voor al uw bijdragen en uw vertrouwen! 

• Jan van Hierden, Penningmeester CvD

Kerst voor Oekraïense vluchtelingen
Misschien realiseert u zich dit niet, maar in de Or-
thodoxe kerk worden Kerstmis en Pasen op een 
andere datum gevierd dan in de westerse wereld. 
De meeste Oekraïense vluchtelingen in onze re-
gio volgen de Orthodoxe data voor deze feesten. 
Zo vierden zij 7 en 8 januari Kerst. Chris en Jeani-
ne van Maanen van restaurant Aan Tafel aan de 

Dorpsstraat hadden een mooi kerstdiner voor 
hen georganiseerd. Hun restaurant zat vol met 
zo’n 35 vluchtelingen. Velen van hen zijn beken-
den van ons omdat ze één keer in de vier weken 
op donderdagavond bij ons in de kerk komen 
eten. 
Om onze betrokkenheid met hen te uiten, is de 
Diaconie bij dit evenement langs gegaan en heb-
ben we aan iedereen een mooie roos aangebo-
den. Aan de roos zat een kaartje in de kleuren 
van de Oekraïense vlag met de wens voor een 
(ondanks alles) Vrolijk Kerstfeest. Dit gebaar 
werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. 

Inzameling voor Voedselbank Ede
De Lunterse kerken dragen de Voedselbank Ede 
een warm hart toe. Regelmatig leveren de ker-
ken een financiële bijdrage aan deze prachtige 
organisatie. Door de hoge inflatie in Nederland 
komen steeds meer gezinnen in de problemen. 
Het aantal gezinnen dat wekelijks een voedsel-
pakket ontvangt is in korte tijd gegroeid van 90 
naar 160. Hoewel men uiteraard de privacy van 
deze gezinnen beschermt, bevestigt de Voedsel-
bank Ede aan ons dat ook diverse gezinnen uit 
Lunteren van deze hulp afhankelijk zijn.

Momenteel zamelen de Oude Kerk en de Gere-
formeerde Kerk houdbare producten in voor de 
Voedselbank. In maart, april en mei van dit jaar 
pakken wij het stokje over van deze kerken. U 
kunt uw boodschappen inleveren in de hal van de 
kerk. Dit kan op zondag voor of na de kerkdienst 
en op vrijdag tijdens de Open Kerk. 

We zijn op zoek naar houdbare basisproducten. 
Aan de volgende producten is grote behoefte: con-
serven in pot of blik, houdbare melk, koffie(pads), 
koffiemelk(poeder), pasta, pastasaus en -kruiden, 
bami/nasikruiden, aardappelen en uien, maar ook 
waspoeder, afwasmiddel en keukenrol. De Voed-
selbank beperkt zich graag tot gezonde basispro-
ducten. Daarom ontvangt men liever geen koek 
of snoepgoed. Wilt u vooraf alstublieft goed de 
houdbaarheidsdatum controleren?
We hopen op uw medewerking.
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JEUGD
Kinder Sing-In 
Op zondagmiddag 19 februari a.s. is er om 
16:00 uur een Kinder Sing-in in de Maranatha-
kerk. Onder begeleiding willen we met elkaar 
(kinder)liederen zingen tot eer van onze God!  

Ben je muzikaal, bespeel je een instru-
ment of zing je graag op het po-
dium met ons mee?

Meld je dan alvast aan bij Marloes 
Stomphorst, marloesvreekamp@
hotmail.com / 06-36562829.
Oefenen 18 februari a.s., om 
15.00 uur.

Samen muziek maken en zingen, leuk als je komt!

VORMING EN TOERUSTING

Huiskamergesprek  Jaarthema “ Een 
rond de bijbel”.

Huiskamergesprekken wijk 7
Op de onderstaande adressen bent u van harte 
uitgenodigd!  

Mocht  u niet in de gelegenheid zijn  op de avond 
van uw straat dan vindt u ook de koffie klaar bij 
één van de andere adressen. 

We zijn welkom bij: 
Fam. Jansen,
woensdag  8 maart,
oude Arnhemseweg 60.
De straten : Ieplaan, oude Arnhemseweg, Paar-
denwei. 

Nanny Thomassen,
woensdag 22 maart, 
Honskamperweg 82.
De straten: Edeseweg, Wuitekampweg, Achter-
ste Kempjes, Honskamperweg.

Fam. Brons ,
woensdag 29 maart,
Heuvelseweg 1.
Goorsteeg, Lunterseweg, Zecksteeg, Peteweg, 
Krommesteeg, Hessenpad.

Cor & Nellie Scherrenburg, 
dinsdag 4 april, 
Stationsstraat 2D Lunteren.
Wijk Kernhem , Ede en Lienden.

graag aanmelden wanneer u deel wilt nemen.  
Dit kan via de mail  ineke.hazeleger@maranat-
hakerk.net of telefonisch op 06-14640115 .  
Hartelijke groet , Bert en Ineke Hazeleger 

Huiskamergesprekken wijk 9
In wijk 9 staan er komen periode nog een aan-
tal huiskamergesprekken gepland. Tijdens deze 
avonden willen we samen in gesprek gaan over 
afgelopen periode, maar ook vooruit kijken. Dit 
zullen we doen rond ons jaarthema “een rond de 
Bijbel”

Straten: Helft Marskamp, Schuurmanskamp
Datum: 28 februari
Tijd: inloop vanaf 19:45 
Adres: Fam. Klok Marskamp 71

Straten: Klompemakershof, Peter van der Voort-
straat, Kerkhoflaan en een deel van de Marskamp
Datum: 7 maart
Tijd: inloop vanaf 19:45 
Adres: Mevr. Wolfs Marskamp 7
Voor beide avonden kunt u zich aanmelden via 
Jan.Bos@Maranathakerk.net
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genoeg, is het wel lekker? Om vrij te komen van 
dit gevoel is er voor ons maar één oplossing: ge-
woon uitspreken. Het is iedere keer weer heerlijk 
om te ervaren,  dat als je je voor elkaar openstelt, 
je elkaar echt kunt ontmoeten en er ruimte is voor 
ieders veelkleurigheid en ieder onderwerp. Sa-
menkomen in Zijn naam, verbonden zijn in Hem 
en met elkaar, dat is waar de wereld aan kan zien 
dat wij van Christus zijn. Ik hoop dat dit initiatief 
een blijvertje is. Wij doen zeker weer mee en ik 
wil iedereen, die dit leest en aanmoedigen om de 
volgende keer ook in te schrijven. Laat je verras-
sen door Gods liefde en aandacht door je broers 
en zussen heen.

Duitse vrouwen in verzet tegen Hitler: 
Inspiratie en rolmodellen
Verzetsvrouwen kwamen uit alle maatschappelij-
ke geledingen zoals het jeugdwerk, de studenten, 
kerkelijke geledingen, organisaties van sociaal-
democraten of communisten, de adel en indivi-
duele burgers. Wat inspireerde hen, ondanks het 
grote risico dat ook zij liepen? Hun inspiratie en 
verzet worden besproken aan de hand van enke-
le gekozen rolmodellen. Waarom werd er na de 
oorlog minder bekend over de rol van vrouwen in 
het verzet dan over de rol van mannen?

Plaats: Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat 
Datum en tijd: 1 maart 2023 om 20.00 uur 
Opgave bij Janus van Tilburg, tilburglange@
gmail.com

Huiskamergesprek wijk 10
Op dinsdag 23 februari staat voor wijk 10 een 
huiskamergesprek gepland rondom het jaarthe-
ma van de Maranathakerk: “Eén rond de Bijbel”.
Het betreft voor die avond bewoners van de 
Veenweg en de straten ten zuiden daarvan zoals 
Rogakker, de Kweek, Zwartewater en Klokkegat.
We ontmoeten elkaar bij de fam. van Roest, 
Veenweg 8.

Wel graag even aanmelden (tot uiterlijk 21 febru-
ari a.s.) bij Bert Hazeleger, tel. 0611036697 of 
email: bert.hazeleger@maranathakerk.net

Deeltafelervaring
Sinds dit seizoen kennen we in de Maranathakerk 
de zogeheten ‘deeltafel’. Dit houdt in dat gemeen-
teleden over en weer bij elkaar gaan eten. Aan de 
deeltafel kan, naast datgene wat de gastheer of 
gastvrouw aan eten deelt, ook geloof, hoop en 
liefde gedeeld worden. Inmiddels hebben diver-
se gemeenteleden al over en weer bij elkaar aan 
tafel gezeten; hieronder een tweetal ervaringen:

#1 
We hebben heerlijk gegeten bij een gezin uit de 
Maranathakerk. Het was erg leuk, ze hadden 
er veel werk van gemaakt! De aanwezige pu-
bers moesten even ontdooien (en wennen aan 
‘vreemde’ gezichten aan tafel) maar deden na 
een tijdje helemaal mee! Onder de maaltijd, die 
echt goed was, kregen we een mooi gesprek 
over het geloof. Dit deden we aan de hand van 
het tafelkleed. Daarop waren allemaal kern-
woorden aangaande het geloof geschreven. 
Door de deeltafel hebben we elkaar beter leren 
kennen. We hebben het ervaren als een mooie 
manier van gemeente-zijn. In de komende 
maand hopen wij dit gezin aan onze deeltafel 
te ontvangen. 

#2
De deeltafel is echt een fantastisch idee. We 
bedachten ons geen minuut en schreven ons di-
rect in. Niet wetend wat we konden verwachten. 
We werden aan een ander gezin gekoppeld. Een 
match die we zelf wellicht nooit bedacht hadden. 
Eind januari mochten wij onze tafel klaarmaken 
om het gezin bij ons te ontvangen. We zijn met 
elkaar geen keukenprinsessen, hebben we wel 

10



TAAKGROEP LIBANON
Recent hadden wij, Jolanda Methorst en Pieter 
van Leusden, een digitale bespreking met domi-
nee Hagop van onze zustergemeente in Anjar, 
Libanon. Wij zijn blij dat we jullie kunnen melden 
dat het momenteel gelukkig een stuk beter gaat 
in Libanon. Mede dankzij een paar grote giften 
uit Duitsland en Zwitserland is men steeds meer 
in staat om zelfredzaam te worden. In de afgelo-
pen jaren ging een groot deel van hun budget op 
aan de hoge energiekosten van de school en de 
kerk. 

Inmiddels liggen er op het dak 180 zonnepane-
len en heeft men ook batterijen waarin de elek-
triciteit die overdag te veel wordt geproduceerd, 
voor de avond en nacht kan worden opgeslagen. 
Dominee Hagop benoemde ook nog een aantal 
andere projecten die zorgen dat men minder af-
hankelijk wordt van anderen. Zoals het ‘Seeds of 
Hoop’ project waarbij kinderen leren om hun ei-
gen groente te verbouwen.
 
We bespraken met Hagop wat zij zouden kunnen 
gaan doen met de giften uit onze kerk. Dankzij 
twee collectes in de kerk en diverse giften van 
gemeenteleden kunnen wij € 2.250 naar hen 
overmaken. 

Samen hebben we als doel gekozen de renova-
tie van een oud gebouwtje. Er loopt momenteel 
een project waarvoor ze dit huisje goed kunnen 
gaan gebruiken. Bij dit project leren volwassenen 

aan kinderen om met naald en draad te werken. 
Ze maken mooie verkoopbare producten zoals 
hoesjes voor mobieltjes. Het project staat nog 
in de kinderenschoenen, maar er zijn nu al suc-
cessen. Een deel van de opbrengst gaat naar de 
volwassenen, zodat zij zich ook beter kunnen on-
derhouden en het andere deel is voor de studie 
van de kinderen. In onze ogen een mooi project. 
Het gebouw is niet vervallen, maar heeft wel een 
fikse opknapbeurt nodig. Met ons geld moet het 
haalbaar zijn om dit op te knappen. Hagop heeft 
ons foto’s beloofd als de renovatie klaar is.
 
Met Pasen is onze volgende collecte voor Li-
banon. Maar u kunt uiteraard ook nu al een gift 
naar de diaconie overmaken. Doet u dat alstu-
blieft via bankrekening NL 93 RABO 0337 5179 
32 t.n.v. Diaconie o.v.v. ‘Libanon’. De oude bank-
rekening van de taakgroep Libanon is namelijk 
opgeheven.
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KUNST IN DE KERK
De vijf boeken van Mozes
Op 27 januari hebben leden van de commissie 
“Kunst in de Kerk” in de kerk vijf schilderijen op 
mogen hangen. De werken zijn gemaakt door de 
Lunterse kunstenares Marieke Bouman-Sweers 
(1933-2022) en door haar dochter Marchien uit de 
nalatenschap aan de Maranathakerk geschonken. 
De lege witte muur tegenover de keuken wordt 
er nu mee gesierd en het geheel past heel mooi 
in deze omgeving. Ieder schilderij betreft één 
van de vijf boeken van de Thora, ook, in dezelf-
de volgorde, de eerste vijf boeken van het Oude 
Testament. Het schilderij helemaal rechtst bij-

voorbeeld heeft als titel “Deut. 1” met de tekst: 
“Dit zijn de woorden die Mozes tot geheel Isra-
el gesproken heeft.” Voor wie de Hebreeuwse 
taal machtig is er ook vast nog wat te ontcijfe-
ren. Waarschijnlijk heeft de keuze van dochter 
Marchien om Joods te worden Marieke aange-
zet tot het verwerken van Bijbelse elementen. 
Marieke was bouwkundig ingenieur en doceerde 
een aantal jaren aan de TU te Delft en later aan de 
Landbouwhogeschool Wageningen, nu WUR-Wa-
geningen. Geïnspireerd door haar kunstminnen-
de ouders was ze van jongs af al met kunst in de 
weer en ambitieus en creatief als zij was heeft 
zij met heel diverse technieken een hoog niveau 
weten te bereiken. Zij exposeerde veel in Frank-
rijk, maar ook in Londen en viel meerdere keren 
in de prijzen.

INGEZONDEN
Afscheid Fam. Van Eck
Beste gemeenteleden, 
Hierbij delen wij u mee dat wij ons lidmaatschap 
van de Maranathakerk per 1 januari 2023 hebben 
beëindigd. Sinds juli 2022 zijn wij lid van de Nieu-
we kerk in Ede. 
 
Wij willen eenieder bedanken die ons in vertrou-
wen heeft genomen, in het bijzonder in de amb-
ten die we hebben vervuld. Ook de vele gemeen-
te leden waar wij regelmatig contact mee hebben 
(gehad). 
Wij zullen elkaar vast nog wel ontmoeten soms 
in de kerk, in het dorp of persoonlijk met een be-
zoekje.
 
Het ga jullie goed zowel in de kerk als persoon-
lijk. Gods zegen voor nu en in de toekomst.
Hartelijke groet 

• Gert en Jannie van Eck 
Lunterseweg 86, 6718WH Ede
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samen met Marjan 4 jaar geleden in Lunteren ko-
men wonen. 
‘Kerken’ deden we bij de Oude Kerk, de witte kerk op 
de markt van Veenendaal. Toch was de wens aan 
te sluiten bij een gemeente in onze nieuwe woon-
plaats. Dit is na de Corona-tijd, sinds begin van het 
afgelopen jaar, de Maranathakerk geworden. 

Hoe zouden vrienden jullie omschrijven?
Marjan; over Dick zullen vrienden zeggen dat hij 
betrouwbaar, behulpzaam en integer is. Dick; 

Marjan is bovenal spontaan 
en vriendelijk. Vrienden zullen 
dit beamen.  Over ons samen 
zal vooral het familiegevoel, de 
goede onderlinge verhoudingen 
en het genieten van het leven 
niet onbenoemd blijven. En ja, 
we zijn echte familiemensen.

Wat maakt een gesprek goed?
Marjan; een goed gesprek be-

vat in ieder geval enige diepgang. Dick vult aan; 
het is ook prettig als er tijdens een gesprek kan 
worden gelachen. De combinatie van antwoor-
den kunnen beide van harte onderstrepen.

Hoe ziet de ideale dag er voor jullie uit en waar 
genieten jullie zoal van?
We zijn graag buiten, genietend van mooi weer, 
de natuur en een mooie wandeling. Daarnaast 
reizen we graag, houden van lekker eten en de 
ontmoeting met mensen die op ons pad komen. 
De kleinkinderen zijn voor ons een feest op zich. 
We hebben een vaste dag in de week waarin we 
oppassen en gaan we met enige regelmaat een 

"Tel je 
zegeningen!"



MAAK KENNIS MET…
Marjan en Dick van den Bos

Wie zijn jullie en wanneer kwamen jullie voor het 
eerst in de Maranathakerk?
Marjan steekt van wal. Geboren in Den Helder en 
mijn studie gevolgd aan ‘De Vijverberg’ in Ede, nu 
bekend als Christelijke Hogeschool Ede. Vanaf 
1999 heb ik voor Operatie Mobilisatie een aantal 
jaren in het buitenland dienst gedaan. Ik heb o.a. 
gevaren op de Doulos en daarna heb ik enkele 
jaren in Zuid-Afrika gewerkt. In 
2007 ben ik teruggekeerd naar 
Nederland en gaan wonen in 
Schiedam. In 2008 heb ik Dick 
ontmoet en zijn wij getrouwd. 
Veenendaal werd onze woon-
plaats. In mijn huidige baan ben 
ik werkzaam als casemanager 
bij de keten Dementie Gelderse 
Vallei.

Het gesprek vloeit moeiteloos over naar Dick. 
Gezegend met 3 kinderen uit mijn eerste huwe-
lijk, 2 dochters van respectievelijk 33 - en 31 jaar, 
daarnaast een zoon van 29 jaar. Uiteraard wil ik 
ook de 3 kleinkinderen niet ongenoemd laten. Al-
len wonend in Veenendaal. Na de afronding van 
mijn studie ben ik werkzaam geweest binnen de 
financiële wereld bij onder andere de Rabobank 
in Ede en Utrecht. In mijn vrije tijd was ik jeugd-
trainer bij voetbalvereniging DOVO en zaalvoet-
bal ik nog wekelijks met vrienden. Sinds 2016 
benut ik mijn talenten bij ‘Welkom Makelaars’. 
Na een halve eeuw in Veenendaal gewoond te 
hebben, hebben we de stap gewaagd en ben ik 
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Wat is jullie wens voor een toekomst in de Ma-
ranathakerk?
We spreken de wens uit onze plek te vinden bin-
nen de gemeente. Een plek welke als een thuis 
zal worden door ook juist andere mensen te leren 
kennen. Spreek ons gerust aan, we maken graag 
kennis! Belangrijk vinden we de juiste balans te 
vinden in ‘halen’, maar ook zeker in het ‘brengen’, 
hier kijken we naar uit en zijn benieuwd hoe dit 
vorm zal krijgen en zich zal ontwikkelen. 

Jullie mogen voor zondag een lied opgegeven, 
welke gaat het worden en waarom?
Adrian Snell – Psalm 27. Een nummer van het 
album ‘Feed The Hungry Heart’ uit 1984. Wat een 
feestje om een lied uit te mogen kiezen! Aldus 
Marjan. Het maakt dat ik nog bewuster naar de 
teksten luister. Ik hou van heel veel verschillende 
muziek en kom, gek genoeg, toch uit bij muziek 
uit mijn jeugd. Wat mooi dat dit dus ‘gewoon’ een 
Psalm is met bekende, oeroude woorden. Dit is 
de basis van waaruit ik wil leven en dat lukt de 
ene keer beter dan de andere… Dick heeft een an-
dere muzikale smaak, maar sluit zich met liefde 
bij Marjan, haar keuzelied en bovenal beweegre-
den aan.

• Herko van Beek

KERKELIJK NIEUWS
Wereldgebedsdag vrijdag 3 maart 2023
Elk jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het ge-
bed opnieuw de wereld rond. In 173 landen, die 
meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, 
voelen honderdduizenden mensen zich door ge-
bed verenigd en bemoedigd. Gedurende 24 uur 
vindt er ergens in de wereld een bijeenkomst 
plaats en zo zijn we over de hele wereld verenigd 
in een keten van gebed.
“Gebeden stijgen allerwegen in eensgezindheid 
wereldwijd. Om Uw nabijheid en Uw zegen voor 
naasten in verbondenheid.”

Dit jaar is de orde van dienst samengesteld door 
vrouwen uit Taiwan. U kunt uitgebreide informa-
tie  vinden op de website: www.wereldgebeds-
dag.nl. het thema is: Zichtbaar geloven.
Ook in Lunteren volgen wij de viering al vele jaren 
en dit jaar hopen we de dienst te houden in de 
Moluks Evangelische Kerk.

weekendje op stap met z’n allen. Marjan; Dick is 
het gelukkigst met alle kinderen en kleinkinderen 
om zich heen. Dick; ik probeer er heel bewust van 
te genieten en dat doe ik dan ook. En toch …, vaak 
denk ik later bij mezelf, ik had er nog meer van 
moeten genieten dan ik al deed! De reis met z’n 
allen naar Zuid-Afrika als één van de hoogtepun-
ten welke in mij opkomt. Marjan; ik heb enorm 
genoten van het feit dat ik als getuige bij het hu-
welijk van de zoon van Dick mocht aantreden. 
Heel dankbaar ben ik daarvoor.

Wat is het meest aangrijpende wereldnieuws dat 
je kunt herinneren?
Marjan; de opstand van het volk in Libië in 2011. 
Qadhafi die tanks inzette die op het laatste mo-
ment stopten, de oplopende spanning; dat staat 
mij nog helder voor ogen. Dick; voor mij persoon-
lijk zijn dat vooral de terroristische aanslagen op 
11 september 2001 in de Verenigde Staten. Een 
moment waarvan ik nog precies weet waar ik 
was, in welke vergadering ik zat en met wie.  
Ook de val van de Berlijnse Muur op 9 november 
1989 spreekt tot op de dag van vandaag boek-
delen.    

In welke relaties zouden jullie meer tijd willen 
steken?
Marjan; vrienden! Dick relativeert enigszins door 
aan te geven dat Marjan vaak een voortrekkers-
rol heeft in vriendschappen ‘onderhouden’. Zij 
motiveert, inspireert en komt met voorstellen 
voor een gezellig samenzijn, aldus Dick.

Waar zijn jullie dankbaar voor?
Marjan & Dick; we zijn dankbaar voor elkaar. 
Daarnaast ook voor gezondheid, na Marjans 
ziek-zijn en zeker nu onze schoonzoon gezond-
heidsproblemen heeft. Daarnaast zijn we dank-
baar voor ‘ons plekje’ in Lunteren. Nooit gedacht 
en verwacht hier ooit te komen wonen en het zo 
goed naar ons zin te hebben, in het dorp en aan 
het Kuipershoekje! En nu dan ook nog eens een 
Zuid-Afrikaanse predikant, heel bijzonder. Hier 
zien we duidelijk ZIJN leiding in.

Wat zouden jullie anderen graag mee willen ge-
ven?
Tel je zegeningen! Maar geniet ook van het mo-
ment en van de dag.
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STEMMEN UIT HET 
VERLEDEN

ds. Kaj Munk 
(Denemarken, 1898-1944) 

 ‘Gods werkelijkheid willen benaderen 
met behulp van logica en psycholo-

gie en wat voor mensengedachten en 
bedenksels ook, is even belachelijk 

als dat men Shakespeares genie zou 
willen veroveren met een handgranaat’

 (Eerbied voor U, pag. 10).

Ook de collectedoelen bevelen we van harte bij 
u aan en kunt u overmaken op:
De rekening bij de Triodos bank, IBAN num-
mer:NL48TRIO 0390224839 ten name van: 
Stichting Nederlands Comité Wereldgebeds-
dag.

Wij nodigen u uit voor de viering op vrijdag 3 
maart  in de Moluks Evangelische Kerk, Van 
Limburg Stirumstraat 25, aanvang 19.30 uur.
Welkom!

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 
67 nr. 3 van woensdag 8 maart kunt u tot en 
met woensdag 1 maart 22.00 uur inleveren. 
Gelieve kopij digitaal aan te leveren per e-mail, 
zo mogelijk eventuele afbeeldingen als bijla-
ge aan de mail toevoegen. Het e-mailadres is: 
kerkblad@maranathakerk.net 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen 
worden alle bezorg(st)ers verwacht op woens-
dag 8 maart (biddag)  bij de fam. Zandsteeg, 
Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 uur.
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BIJBELLEESROOSTER

Februari  
zo 12  Matteüs 5:21-32
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
ma 13  Matteüs 5:33-48
di 14  Spreuken 22:1-8
wo 15  Spreuken 22:9-16
do 16  Spreuken 22:17-29
vr 17  Psalm 24
za 18  1 Korintiërs 3:1-9a
zo 19  1 Korintiërs 3:9b-23
ma 20  1 Korintiërs 4:1-13
di 21  1 Korintiërs 4:14-21
wo 22  Matteüs 6:1-18
do 23  Matteüs 6:19-34
vr 24  Matteüs 7:1-12
za 25  Romeinen 5:1-11
zo 26  Romeinen 5:12-21
ma 27  Romeinen 6:1-15
di 28  Romeinen 6:15-23

Maart 
wo 1  Numeri 10:11-36
do 2  Numeri 11:1-9
vr 3  Numeri 11:10-23
za 4  Numeri 11:24-35
zo 5  Psalm 106:1-23
ma 6  Psalm 106:24-48
di 7  Numeri 12:1-16
wo 8  Numeri 13:1-3,17-24
do 9  Numeri 13:25-33
vr 10  Numeri 14:1-10
za 11  Psalm 25:1-11
zo 12  Psalm 25:12-22

GODS TELEFOON
 
Ik weet niet of het u bekend is,
dat er een telefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde,
rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat u op de knieën,
dan gaat daarginds de bel
en kunt u rustig spreken,
God hoort Uw stem dan wel.

U zult het vast bemerken:
de lijn is altijd vrij.
‘U bent verkeerd verbonden’
is er bij God niet bij.

Misschien zijn door uw - niet geloven
contacten stuk gegaan,
of hebt u lang het toestel
verlaten laten staan.

Uw hart is hier het toestel,
dus kost ‘t u geen voorbereiding,
op ieder tijdstip van de dag
gebruik te maken van zijn leiding.

God wil beslist wel naar u horen
nooit zegt Hij: ‘Maak het kort’.
Hij blijft wel aan het toestel,
totdat je je hart hebt uitgestort.

Zoals een vader met zijn kind spreekt,
zo luistert Hij met open oor.
God wil steeds voor zijn kind het beste,
daar is Hij vader voor.

Dus controleer maar eens uw toestel
en maak het storingvrij,
uw Vader in de hemel
is dan ontzaglijk blij.

Bron: onbekend16
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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

Uw advertentie hier?

Vraag naar de
mogelijkheden via

kerkblad@maranathakerk.net

Draagt u de lokale kerk een warm hart toe?

Vraag naar de
mogelijkheden om hier

te adverteren via

kerkblad@maranathakerk.net

Wilt u uw kerk steunen?

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

kerkblad@maranathakerk.net

Er is nog ruimte!

Vraag naar de
advertentiemogelijkheden

in dit kerkblad via

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

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


