
MEDITATIE

Eén rond de Bijbel - 
De Bijbel gehoorzamen

‘Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles 
mogelijk, neem deze beker van mij weg. 

Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U 
wilt’ (Marcus 14:36).

Gezag aanvaarden is iets wat in onze tijd onder druk staat. Ge-
zagsdragers die in eerdere tijden weinig tegenspraak of tegen-
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Als gemeente van Jezus Chris-
tus zijn we tot vrijheid geroepen 
(Gal. 5:13). Dit betekent echter 
niet dat we niet naar elkaar luis-
teren of dat we niets aan elkaar 
verplicht zijn. De apostel Petrus 
doet in zijn brief een dringen-
de oproep om het gezag van 
de oudsten van de gemeente 
te accepteren (1 Petr. 5:5). En 
samen met hen die leiding ge-
ven aan de gemeente zijn we 
gehoorzaam aan het Woord 
van God. Deze voluit Bijbelse 
notie lezen we ook terug in de 
Kerkorde van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Zij belijdt de 
Heilige Schrift als de enige bron 
en norm van kerkelijke verkon-
diging en dienst (Art.I, 3). Deze 
grote en hoge woorden zijn ge-
kozen omdat de Bijbel niet zo-

maar een verzameling van dode 
letters is, ‘maar zij ademt God’ 
(Van de Kooij, Christelijke dog-
matiek). Daarom dient er naar 
dit Woord ook geluisterd te wor-
den. Gods Woord dringt aan tot 
volledige overgave aan de Aller-
hoogste.
Dat overgave aan Hem niet zon-
der slag of stoot gaat laat onze 
Here Jezus Christus door mid-
del van het Evangelie zien. De 
weg die Hij van de kribbe tot 
op het kruis ging, was een weg 
van totale gehoorzaamheid. 
Als twaalfjarige liet Hij het Zijn 
moeder al weten: ‘Wist u niet 
dat Ik in het huis van Mijn Vader 
moest zijn?’ (Luk. 2:49). Toen 
Petrus Hem later wilde behoe-
den voor een smadelijke dood, 
liet Hij het ook aan Zijn toege-

stand ondervonden moeten vandaag de dag hun gezag verdie-
nen. Het natuurlijke gezag van ‘allen die over je gesteld zijn’ 
(Rom. 13:1-3) is niet meer verbonden aan de positie van hem of 
haar maar aan het gedrag van de betreffende gezagsdrager. In 
bepaalde opzichten is daar niets mis mee. Op het knikken en bui-
gen voor een ander, enkel en alleen op basis van iemands positie, 
valt best wat af te dingen. Maar het autonome denken is dus-
danig doorgeschoten dat ‘gehoorzamen’ bijna een vies woord is 
geworden. Ons tijdsgewricht laat duidelijk zien dat ongebreidelde 
vrijheid een keerzijde heeft. Gehoorzaam zijn aan het gezag en 
leven in vrijheid sluiten echter elkaar niet uit, integendeel! 
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EREDIENSTEN

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

Zondag 12 maart
9:30 ds. G.H. De Ruiter, Nijverdal
 Derde zondag 40-dagentijd
19.00 dhr. C. Verduijn, Vesper
 Collecten
 1. Diaconie 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 19 maart
9:30  ds. J.M. Goedhart, Utrecht
19:00  ds. D. ten Voorde, Nunspeet
 Collecten
 1. Kinderen en ouderen in Moldavië 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 26 maart
9:30  ds. J. Steenkamp
19:00  ds. J. Steenkamp 
  Gez. jeugddienst in Maranathakerk 
 Collecten
 1. Jeugd Maranathakerk 
 2. Kerkrentmeesters
 3. Kerkrentmeesters

Zondag 2 april
9:30  ds. J. Steenkamp
19:00  ds. C. Hendriks, Ede
 Collecten
 1. Stichting Exodus 
 2. Kerkrentmeesters

Donderdag 6 april 
19:00  ds. J. Steenkamp
 Witte Donderdag
 Gez. dienst in Ger. Kerk
 Collecten
 1. Operatie Mobilisatie 
 2. Kerkrentmeesters

wijde leerling weten dat Hij in gehoorzaamheid 
de weg wilde gaan die Zijn Vader Hem wees 
(Matt. 16:23). Deze gehoorzaamheid die Christus 
ten toon spreidt is geen slaafse gehoorzaamheid 
maar is er een van innige verbondenheid met Zijn 
Vader in de hemel. 

Deze innige verbondenheid wordt wel op de proef 
gesteld als de kruisdood met grote stappen dich-
terbij komt. Het wegdragen van de zonde van de 
wereld (Joh. 1:29) zal Hem in de diepste diepte 
van de dood brengen. Een diepe en helse afgrond 
wacht Hem. Wie zou dan niet vrezen? Wie durft 
onverschrokken de bittere beker van het lijden tot 
op de bodem leeg te drinken? Juist op zo’n mo-
ment is het aanlokkelijk om te luisteren naar je ei-
gen wil en verlangen(s), maar Jezus is uit ander 
hout gesneden! Hij kiest in de bittere strijd niet 
voor zijn eigen Ik maar blijft gehoorzaam aan Zijn 
Abba. Deze gehoorzaamheid brak onze eeuwige 
dood. Zie dan op Christus: ‘Voor allen die Hem 
gehoorzamen, is Hij een bron van eeuwige red-
ding’ (Hebr. 5:9).

• Cock Kroon

BEZORGING BLOEMENGROET

Maart   
12 Ria Mulder Hennie Kamp 
19 Gerrie Harrewijne Trudy Pipping
26 Gerrie Vreugdenhil Stieneke Meppelder

April  
02 Mw. Van de Top Nellie Scherrenburg
09 Dineke v. Veldhuizen Francis Wolfs
16 Ria Brinkman Dita Mastenbroek

2



heid opmerken. We beginnen de dienst in stilte 
en we eindigen de dienst ook weer in stilte. 
Kees Verduijn

Bruiloft Jelle van de Kraats en Arienne 
van Driel
Op 24 maart hopen Jelle en Arienne elkaar eeu-
wige trouw te beloven. Ze kennen elkaar al jaren 
door hun werk in de regio Barneveld. Jelle is ma-
nager binnen de GGZ en Arienne is bestuurder in 
van een instelling voor jeugd-/jongvolwassenen-
zorg. Ze kwamen elkaar tegen bij verschillende 
overleggen. Arienne is in haar jeugd opgegroeid 
in Alblasserdam en woonde sinds haar 25e in 
Barneveld. Jelle heeft tot 4 jaar geleden altijd in 
Veenendaal gewoond. Samen hebben ze 5 kinde-
ren en 5 kleinkinderen. Ze wonen sinds 2021 aan 
de Boslaan en zijn sinds maart 2022 leden van 
de Maranathakerk. 

Ze gaan trouwen in het Uilenbos met familie en 
vrienden en kijken er erg naar uit. Zowel Jelle als 
Arienne is actief lid geworden binnen de Mara-
nathakerk en heeft echt een passie voor het mis-
sionaire kerkzijn van de gemeente. Het is met 
grote vreugde dat we bidden voor hun toewijding 
aan elkaar door hun huwelijk, maar we bidden 
ook dat God hen zal gebruiken als een krachtig 
instrument in zijn hand in zijn gemeente in Lun-
teren. 

Ze worden blij van de gedachte in de Bijbel; 
“‘Luister goed! Ik zeg jullie: toen jullie die dingen 
voor één van mijn minst belangrijke broeders [of 
zusters] deden, hebben jullie ze ook voor Míj ge-
daan.’” (Mat.25). We bidden voor hen Gods vrede 
en eeuwigdurende liefde.

BIJ DE EREDIENSTEN

Vespers in de 40 dagentijd: Bron van 
Levend water
Op 12 maart staat er ’s avonds een vespers ge-
pland. Een vespers vormt het getijdegebed aan 
de avond van de dag. De dag wordt afgesloten, 
er wordt gezongen en gebeden en er wordt een 
zegen gevraagd voor de nacht. De psalmen heb-
ben een vaste plek in de liturgie. Deze zondag 
is dat psalm 95 waarin de oproep klinkt ‘Luis-
ter vandaag!’ Ook zijn er twee lezingen: Exodus 
17:1-7 en Johannes 4: 5-26, beide teksten over 
een bron en over water. Voorafgaand aan de le-
zing is er een inleiding op de lezing. Kenmerkend 
voor deze gebedsdienst is de ruimte voor de stil-
te. Stilte is de golflengte van de Heilige Geest, in 
de stilte kunnen we Gods stem en Zijn aanwezig-

Vrijdag 7 april
19: 00 ds. J. Steenkamp
 Goede vrijdag, 
 Viering Heilig Avondmaal
 Collecten
 1. Operatie Mobilisatie 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 9 april
9:30  ds. J. Steenkamp
 1e Paasdag
19:00  geen dienst
 Collecten
 1. Stichting SAM 
 2. Kerkrentmeesters

Maandag 10 april
9:30  dhr. J. Kroon 
 2e Paasdag, Zangdienst
 Collecten
 1. Stichting SAM 
 2. Kerkrentmeesters

Zondag 16 april
9:30  ds. T.C. Verhoef, Nijkerk
19:00  dhr. Ernst Boogert,
 Sing Inn
 Collecten
 1. NNB 
 2. Kerkrentmeesters
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Maandag 10 april  2e Paasdag
Maandag 2e paasdag is er weer een traditionele 
zangdienst met als thema “feest van de onthul-
ling”, voorganger is de heer Cock Kroon. Mede-
werking wordt verleend door het Interkerkelijk 
Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen, onderlei-
ding van dirigent Gerwin van de Plaats. Aanvang 
9.30 uur

BIJ DE COLLECTEN

Zondag 12 maart 2023 - Diaconie
De Diaconie kijkt in financieel opzicht terug op 
een geweldig jaar. Bij elkaar hebben we €53.000 
doorgestort naar goede doelen. Dit is ruim 
€13.000 meer dan in coronajaar 2021.  Dit mooie 
resultaat konden we realiseren dankzij uw gulle 
gaven. 

De besteding van deze gelden zijn grofweg onder 
te verdelen in:
- Plaatselijke en landelijke doelen €17.000,00
 (o.a. Vluchtheuvel & Meet Inn) 
- Wereldwijde doelen (incl. Libanon) € 

15.000,00
- Noodhulp (Oekraïne, Pakistan  €11.000,00
 en energie)

Dankzij een grote gift aan het einde van het jaar 
konden we de wat tegenvallende opbrengst van 
de bazaar ruim compenseren. Hiermee konden 
we onze reserves van ons noodfonds met €3.500 
aanvullen. 

Wij zijn ook trots op de start van 2023. U heeft ruim-
hartig gegeven voor de slachtoffers van de aard-
beving in Turkije en Syrië, en tijdens de spontane 
derde collecte op initiatief van Peter Hollemans 
voor Jennifer in Kenia via de Stichting e-Progress. 

We blijven rekenen op uw bijdrage om dit mooie 
werk voort te kunnen zetten.

Zondag 19 maart 2023 – Kinderen en 
ouderen in Moldavië 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken 
veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ou-
deren blijven vaak alleen achter. Kerken willen er 
voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben 
weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via part-
nerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerke-
lijke gemeenten met training, advies en financiën 
bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven.
In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen 
en jongeren getraind om steun te geven en op te 
komen voor eenzame en zieke ouderen in hun 
dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op 
zowel de jongeren als de ouderen. De jongeren 
zien wat ze kunnen betekenen voor anderen en 

krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. 
De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met 
de aandacht en hulp die er is. Tegelijkertijd bie-
den ze jongeren, die opgroeien zonder ouders, 
een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Geef via uw gift ouderen en jongeren in Moldavië 
de zorg en aandacht die niemand anders hen kan 
geven.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaco-
naatmoldavie 

Zondag 26 maart 2023 – Jeugd
Met de collecte voor de jeugd ondersteunt u het 
jeugdwerk in onze gemeente, onder meer het 
clubwerk, de kindernevendienst en de Follow Me 
catechese. Bijzondere activiteiten zoals het start-
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kamp en het zeilkamp worden georganiseerd als 
opening en afsluiting van het seizoen. De kosten 
hiervoor worden voor een belangrijk deel gedra-
gen door de collecte opbrengsten. Doelstelling 
van al het werk dat verricht wordt voor de jeugd 
in onze gemeente is om hen te leren over Chris-
tus en hen van zijn liefde te laten ervaren. Met uw 
bijdrage wordt dit werk mogelijk gemaakt.

Zondag 2 april 2023 – Stichting Exodus
Stichting Exodus Nederland is een zorgorganisa-
tie die met zo’n 300 professionals en 1200 vrij-
willigers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)
gedetineerden en hun familieleden. Verspreid 
over ons land bieden zij begeleid wonen aan in 
Exodushuizen. Zij richten zich via diverse pro-
gramma’s ook op de familieleden en de kinderen 
van (ex-)gedetineerden. 

Exodus biedt perspectief aan deelnemers en 
creëren een veiligere samenleving lokaal en 
landelijk. Samen bereik je meer dan alleen. De 
kernwaarden zijn daarbij leidend; perspectief, 
volhardend, samen en moedig. 
Meer informatie op exodus.nl

Witte Donderdag 6 april en Goede 
Vrijdag 7 april 2023 – Operatie 
Mobilisatie
Ons gemeentelid Caroliene van den Berg is van-
uit de Maranathakerk uitgezonden naar Operatie 
Mobilisatie. 
Ieder mens heeft recht om te horen van het Goe-
de Nieuws van Jezus. Het schepenwerk zet zich 
dan ook al meer dan 50 jaar in om hen te berei-
ken die verstoken zijn van het Evangelie. Ieder 
jaar worden meer dan een miljoen mensen be-
reikt met de boodschap dat Jezus Christus leeft, 
vergeeft en redding biedt. Het aantal onbereikte 
mensen groeit harder dan het aantal nieuwe ge-

lovigen. OM’s visie is om de groei van het aan-
tal onbereikte mensen een halt toe te roepen en 
mee te bouwen aan levende gemeenschappen 
van Jezus-volgers. 
Zo krijgt iedereen een kans om het Evangelie te 
zien, ervaren en horen. De komende jaren gaat 

Operatie Mobilisatie bouwen aan een vloot van 
schepen die naar plaatsen gaan reizen die nog 
niet eerder bereikt zijn. In april wordt het 2e schip, 
de Doulos Hope in de vaart genomen. Helpt u 
mee om de verspreiding van hulp, kennis en 
Hoop mogelijk te maken door het schepenwerk?
Meer informatie op Operatiemobilisatie.nl

Zondag 9 april en maandag 10 april 
2023 Pasen– Stichting SAM
SAM staat voor Single African Mothers en dat is 
waar de stichting zich voor inzet: alleenstaande 
moeders in Kenia en Oeganda naar een mens-
waardig bestaan helpen. Deze moeders zijn sek-
sueel misbruikt en hebben vaak te maken gehad 
met geweld. Ze zijn in de steek gelaten door hun 
ouders en/of de vader van hun kind. De stichting 
biedt financiële en mentale steun op maat aan 
deze vrouwen. In een continent waar armoede 
en corruptie de boventoon voeren, zijn vrouwen 
het meest kwetsbaar. Alleenstaande moeders 
worden bovendien met de nek aangekeken in 
Oost-Afrika. Deze moeders hebben een sterke 
motivatie voor het verbeteren van hun leefom-
standigheden. Alles voor de kinderen! Wanneer 
je een moeder helpt, help je ook haar kinderen. 
Voor de volgende generatie(s) wordt een toe-
komst veiliggesteld. De moeder bouwt daarnaast 
zekerheid voor later op, omdat de kinderen hun 
moeder kunnen ondersteunen op haar oude dag.
Meer informatie op wijzijnsam.nl
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Pastoraat

Omzien naar elkaar
Dhr. Roelof van den Brink (Berkhofweg 44, 6741 
XS) onderging recent een knieoperatie en moest 
daarna voor revalidatie naar Norschoten in Bar-
neveld. Inmiddels is Roelof weer thuis. We wen-
sen hem een voorspoedig herstel toe.

Mevr. Sonja van den Heuvel–Castelijn (Vaarkam-
perhof 3, 6741 XE) onderging begin februari een 
longoperatie; na deze ingreep moest er gewacht 
worden op uitslagen van nader onderzoek. Groot 
was de opluchting en dankbaarheid toen het be-
richt kwam dat er geen verdere behandeling nodig 
is. Met Sonja, Chris en de kinderen zijn we onze 
God dankbaar voor deze goede boodschap. 

Dhr. Wim van Rooijen (Postweg 1 B, 6741 BA) ver-
bleef enige tijd in de Valkenburcht te Oosterbeek. 
Het verblijf daar stond in het teken van werken 
aan herstel van krachten en mobiliteit. Inmiddels 
mocht Wim weer terugkeren naar zijn woning in 
Lunteren. Samen met Wim en Bep hopen we dat 
de komende tijd enigszins ‘zorgenvrij’ beleefd 
mag worden, want al vele jaren weten zij wat het 
betekent om met een kwetsbare gezondheid te 
moeten leven. 

Dhr. Dirk Mulder (Hindelaan 66, 6741 RC) kreeg 
naar aanleiding van gezondheidsklachten en de 
daaropvolgende onderzoeken te horen dat hij de 
ziekte Parkinson met zich meedraagt. Dit is een 
diagnose die je niet zomaar eventjes incasseert. 
We wensen hem, samen met zijn vrouw Ria, de 
nabijheid toe van Hem die de wacht houdt over 
ons leven (Psalm 121).  

Onlangs is mevr. Rietje Moret–Vonhof verhuisd 
naar de Honkskamp (Dorpsstraat 25, 6741 AA - 
kamer 212); deze verhuizing was noodzakelijk in 
verband met de intensivering van de zorg. Deze 
stap van de Spoorstraat naar de Dorpsstraat is 
geografisch gezien heel klein maar in het licht 
van de intense verbondenheid met haar man 
Joop en de plaats waar ze jarenlang gewoond 
heeft (‘De Schuilplaats in de Wildernis’), is het 
een hele grote stap die gepaard gaat met tranen. 
Bijzonder dat Joop en Rietje elke dag toch ook 
een zegening weten te tellen.

Mevr. Hardeman–Hartman is kortgeleden gaan 
wonen in Verpleeghuis Torckdael (Van Sal-
landthof 2, 6701 JG, Wageningen); deze overgaan 
van de Troelstrastraat naar deze kleinschalige 
woonvoorziening van Opella was helaas nodig in 
verband met de ziekte Alzheimer. Voor haar en 
voor haar man Evert is het aangrijpend om nu, 
terwijl ze al zo lang samen zijn, noodgedwongen 
gescheiden te moeten wonen. In dit alles spreekt 
mevrouw Hardeman over het vertrouwen op God 
die haar kent (Psalm 139). Dit is voor haar als 
ook voor haar man een grote troost! 

Jannie Neeleman heeft In de achter ons liggen-
de maand een heupoperatie moeten ondergaan. 
De operatie is goed verlopen en Jannie is weer 
aan het herstellen. Dankbaar dat ze er niet alleen 
voor staat met Arie aan haar zijde. We wensen je 
een verder goed herstel toe! 

Mevr. Hermien Brinks van de Pollenstein in Ede is 
afgelopen winter verschillende keren ziek geweest. 
Het was zwaar voor haar. De diensten volgt Her-
mien online vanwege het rolstoel gebonden zijn. 
Ze ziet er naar uit dat het voorjaar weer aanbreekt! 
Een bemoediging zal haar goed doen.  Haar adres: 
Pollenstein 174H 184,  6714 DH te Ede.
 
‘God van trouw, U verandert nooit. Eeuwige, U 
mijn Vredevorst. Aller Heer, ik vertrouw op U’  
(Opwekking 542). 

Geboren Fleur
Dankbaar en blij zijn Henk en Femke van Huigen-
bos met de geboorte van hun dochter Fleur. Ze is 
het zusje van Jet en is geboren op 31 december 
jongstleden. We feliciteren dit prachtige gezin 
van harte met de geboorte van Fleur en bidden 
hen Gods zegen toe!

Geboren Lieke
Welkom Lieke Stefanie Snellen. Geboren op 6 fe-
bruari 2023. Lieke is de dochter van Rijk en Ingrid 
en het zusje van Dianne en Jens. Van harte gefe-
liciteerd met jullie dochter en zusje. Psalm 139 
zegt: U was het die mijn nieren vormde, die mij 
weefde in de buik van mijn moeder. We wensen 
Lieke toe dat ze haar hele leven mag weten een 
geliefd kind van de Vader te zijn.
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Welkom 1
Ook via dit kerkblad heten we Eline Meurs (Bo-
slaan 123 - 31,6741 KE) van harte welkom als lid 
van de Maranathakerk: fijn dat 
je (online en fysiek) de weg naar de Hertenlaan 
weet te vinden. We hopen dat je je snel helemaal 
thuis voelt in ons midden.
Een welkomstgroet aan haar adres kan Eline ze-
ker waarderen.  

Welkom 2
Onlangs mochten we mevrouw Fransje van Ma-
nen – van Riessen inschrijven als ‘vriendin’ van 
de Maranathakerk. In eerdere tijden was ze, sa-
men met haar echtgenoot en kinderen, van har-
te betrokken op het gemeenteleven. Sinds eni-
ge tijd woont Fransje weer in Lunteren (Nieuw 
Boschoord, Bosrand 1 / kamer 7 / 6741 DL) en 
heeft ze aangegeven verbonden te willen zijn 
met de Maranathakerk. We heten haar van har-
te welkom in ons midden! De erediensten volgt 
Fransje grotendeels online maar wellicht dient 
zich er weer een moment aan waarop ze fysiek 
haar plaats in kan nemen.

Welkom 3
Wat mooi om een nieuw gezin te mogen verwel-
komen in onze gemeente. Wees welkom, Maar-
ten, Michelle, Sanne en Justin Batterink. Dit en-
thousiaste gezin woont nu met plezier 3 jaar in 
Lunteren aan de van Hogendorpstraat. Nieuwe 
dingen school, vrienden, werk en opa en oma in 
de buurt zijn positieve veranderingen voor het 
gezin.Ook een nieuwe weg voor jullie in onze Ma-
ranathakerk/ gemeente. Dat jullie hier in alle rust 
jullie plaatsje in Gods huis mogen zoeken en vin-
den. Voel je als gezin welkom in ons midden en 
weet je waardevol voor het totaal. Er is een God 
jullie hemelse Vader. Door Hem geliefd en zo be-
mind. Leg je hand maar in Zijn Handen. Je hoort 
bij Hem je bent Zijn kind! 

Welkom 4
Nieuw in onze gemeente, vanuit de PKN in Veen-
endaal kwamen Piet en Fenny van Silfhout over. 
Zij wonen aan de Hillegondalaan  nr. 8.  Voor Piet 
als oud-Lunteraan geen onbekende plek, nl. In de 
buurt van zijn ouderlijk huis.
Aan Zwartewater 28 woonde Ria van Haren al een 
jaar of 5. Ze was echter nog steeds lid van NGK 

De Ontmoeting in Barneveld.  Onlangs besloot 
zij om in haar eigen woonplaats een gemeente 
te zoeken en dat werd de Maranathakerk. Piet, 
Fenny en Ria, van harte welkom in onze mooie 
Maranathagemeente.

Welkom 5
Welkom Kevin van Norden in onze gemeente. 
Sinds kort woont Kevin samen met Nienke. Een 
mooie gelegenheid om ook op zoek te gaan naar 
een kerk. We hopen dat jullie je snel thuis zullen 
voelen binnen onze gemeente en dat jullie Je-
zus steeds beter mogen leren kennen door de 
kerkdiensten en door medegelovigen heen. Een 
warm welkom en samen veel zegen toegewenst.

In Memoriam – Willem de Rooij
In de nacht van vrijdag 24 februari op zaterdag 
25 februari jl. overleed dhr. Willem de Rooij op de 
leeftijd van 76 jaar.

Hoewel hij een kwetsbare gezondheid had kwam 
zijn levenseinde geheel onverwachts. Opnieuw 
bleek dat de dood geen rekening houdt met onze 
agenda’s en idealen. In alle vroegte moest Net-
tie aan haar gezin vertellen dat hun vader, opa 
en overgrootvader was overleden. Zijn heen-
gaan zorgt voor het nodige verdriet. Te midden 
daarvan zijn er ook dierbare herinneringen aan 
wie Willem geweest is. Zijn zorgzame betrok-
kenheid op Nettie, met wie hij 58 jaar getrouwd 
was, en zijn vijf dochters was groot. Toen daar 
later de schoonzonen, klein- en achterkleinkinde-
ren bijkwamen deelden ook zij in zijn hartelijke 
betrokkenheid op hun leven. Die betrokkenheid 
kenmerkte zich niet door veel woorden maar veel 
meer door zijn aanwezigheid en ‘kleine’ gebaren. 
Ook als het om het geloof ging uitte Willem zich 
niet zo, maar als het tijdstip naderde waarop Ne-
derland Zingt begon attendeerde hij Nettie daar-
op. Recent hoorde hij het lied ‘Zegen mij op de 
weg die ik moet gaan’; Willem gaf toen aan dat hij 
dit een mooi lied vond. Dit lied hebben we daar-
om ook beluisterd op de dag van zijn crematie op 
vrijdag 3 maart jl. In de grote zaal van cremato-
rium Slingerbos te Ede werden er herinneringen 
gedeeld. Vele foto’s werden er getoond en daar-
door kregen we een bijzondere terugblik op het 
geleefde leven van Willem de Rooij. Naast per-
soonlijke herinneringen en muziek lazen we ook 
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samen uit de Bijbel. Juist in de confrontatie met 
de strenge en bittere dood lazen we over Jezus 
die de dood heeft gebroken. Op de drempel van 
het definitieve afscheid van Willem hoorden we 
Hem zeggen: ‘Ik ben de Opstanding en het leven. 
Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestor-
ven’ (Johannes 11:25). Deze belofte kunnen we 
verstandelijk niet begrijpen maar we mogen er 
wel op vertrouwen dat Christus niet iets belooft 
wat Hij niet waar kan maken. Dit geloofsvertrou-
wen wensen we Nettie met haar dierbaren van 
harte toe nu zijn de weg van het leven moeten 
vervolgen zonder hem die zo onlosmakelijk met 
hen verbonden was. Correspondentieadres: Van 
der Duijn van Maasdamstraat 27, 6741 WL, Lun-
teren

• Cock Kroon

In Memoriam – Elisabeth van Dijk – 
Overduin
In de vroege ochtend van zondag 26 februari jl., 
op haar verjaardag, overleed in Ziekenhuis Gel-
derse Vallei te Ede Elisabeth (Bep) van Dijk – 
Overduin op de leeftijd van 83 jaar. 

Een aantal dagen voor haar overlijden ging haar 
gezondheid hard achteruit. Zelf vond Bep dat 
het nog wel aardig ging, maar daar dacht de arts 
toch anders over. Eenmaal in het ziekenhuis ble-
ken haar krachten dusdanig afgenomen te zijn 
dat ze zich, samen met haar dierbaren, moest 
voorbereiden op het loslaten van het leven hier 
op aarde. Dat leven op aarde, met haar hoogte en 
diepte, was deze geboren Scheveningse lief. Die 
liefde concentreerde zich met name op de kring 
van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 
Ze was trots op haar nageslacht, de vele foto’s 
in haar woning aan de Honskamperweg getuig-
den daarvan. Die woning bewoonde ze nog maar 
ruim een jaar. Daarvoor woonde ze vele jaren aan 
de Postweg. Die woning daar was onlosmakelijk 
verbonden met haar man Dirk die haar in 2009 
ontviel. Het verlies van hem, met wie ze zovele ja-
ren optrok, viel haar zwaar. Ondanks het gewicht 
van verdriet en gemis wist ze zich, met vallen 
en opstaan, op de been te houden. Haar kinde-
ren vertelden dat het geloof bij het klimmen van 
de jaren meer een houvast voor haar werd. Zich 
hierover uitspreken deed Bep niet gemakkelijk. 
Wel vond ze het fijn om ervan en erover te zingen 

zoals ze in eerdere tijden bij COV Sursum Corda 
deed. Ook op de dag van haar begrafenis, vrijdag 
3 maart jl., klonken er liederen van geloof, hoop 
en liefde in de Maranathakerk. Daar werden ook 
dierbare herinneringen aan deze zorgzame en 
liefdevolle moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder gedeeld. Vanuit de Bijbel klonken 
er woorden uit het Evangelie naar de beschrijving 
van Marcus. In hoofdstuk vier (vers 35-41) lazen 
we over de storm op het meer. De leerlingen van 
Jezus’ menen dat hun laatste uur geslagen is en 
doen in grote nood een beroep op Jezus. Hij legt 
met Zijn machtige spreken de wind en de golven 
het zwijgen op. De kernachtige boodschap van 
deze geschiedenis is: Met Jezus aan boord ben 
je veilig in de storm! Dit gelovige houvast, zodat 
je met een gerust hart kunt leven en eenmaal ge-
troost kunt sterven, wensen we alle nabestaan-
den van Bep van Dijk van harte toe. Correspon-
dentieadres: Edeseweg 16, 6741 CR, Lunteren.

• Cock Kroon

In Memoriam - Maria ten Ham- 
Verboom
Wij gedenken ons gemeentelid : mevrouw Maria 
ten Ham-Verboom.

Als Riet heeft ze sinds 2007 onder ons gewoond, 
en mee- geleefd. Ze was een bescheiden, harte-
lijke en gelovige vrouw. In een hecht gezin van 
vier kinderen in Loenen aan de Vecht is ze op-
gegroeid.  Beide ouders dreven daar een drukke 
brood- en banketbakkerszaak, waarbij de kinde-
ren vanzelfsprekend  werden ingeschakeld.  ’s 
Zondags was echter de dag voor het gezin. Dan 
gingen ze samen naar de kerk en daarna fietsen 
of wandelen of  spelletjes doen. Riet kon er mooi 
over vertellen. Vader kwam tot inzicht dat dit 
drukke leven zijn tol eiste. Hij verkocht daarom 
de zaak en verkaste naar een banketbakkers-
zaak in Lunteren. Daar heeft Riet haar puberja-
ren doorgebracht. En daar leerde ze Jan ten Ham 
kennen, met wie ze in 1973 trouwde.  Toen Jan 
klaar was met zijn theologie studie verhuisden 
ze naar Voorthuizen, daar werden hun beide kin-
deren Anne en Jan geboren. Oudemirdum en 
Sneek( ziekenhuispredikant)waren de volgende 
woonplaatsen. Na de emeritering van Jan keer-
den ze terug naar hun “ roots” , die in Lunteren 
lagen. De aansluiting bij de Maranathakerk viel 
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niet mee. Beiden voelden zich ook aangetrokken 
tot het “ Witte Kerkje” . Geloof uitte zich voor Riet 
in medemenselijkheid en genieten van klassieke 
muziek en de liederen van Huub Oosterhuis, en in 
het  werken in de Wereldwinkel. Daar en in beide 
kerken heeft ze waardenvolle kontakten opge-
daan. Ze was er blij mee, zeker na het overlijden 
van Jan in 2010. Gemeenteleden bleven haar 
trouw bezoeken, ook toen ze zelf  steeds beperk-
ter werd in haar mobiliteit. Ze heeft dat als een 
kostbaar geschenk ervaren. Haar talenten lagen 
in “ het quilten”, prachtige doeken sierden haar 
huis. Op 26 februari jl. kwam een einde aan haar 
aardse leven.  
In de dankdienst op 4 maart jl. hebben we God 
gedankt voor haar leven en voor Anne en Jan ge-
beden om Zijn ondersteuning en nabijheid.  Riet 
is 80 jaar geworden. Haar nagedachtenis zij ons 
tot zegen. 

• Ds. Aafke Rijken   

VANUIT DE KERKENRAAD

Waarneming vacante wijken
Zoals u waarschijnlijk wel gehoord en misschien 
ook wel gemerkt heeft zijn er in de Maranatha-
kerk een aantal wijken vacant. Tot op heden zijn 
we er als gemeente ook nog niet in geslaagd om 
vervanging cq. aanvulling te vinden.

Daarom worden deze wijken (tijdelijk) waargeno-
men door ouderlingen van andere wijken. Daar-
van geven we u hier een overzicht:

Wijk 2: Reinate Klomp
  reinate.klomp@maranathakerk.net
Wijk 3: Bert Hazeleger
  bert.hazeleger@maranathakerk.net
  Ineke Hazeleger
  ineke.hazeleger@maranathakerk.net
Wijk 4: Marian Goor
  marian.goor@maranathakerk.net

In voorkomende gevallen kunt u contact opne-
men met bovengenoemde ouderlingen.
UIteraard vragen we u ook dringend om met ons 
mee te denken in de vervulling van de vacatures, 
via bidstond en/of het indienen van namen.

• Bert Hazeleger 
Voorzitter college van ouderlingen

Afscheid pastorale medewerker. 
Linda van de Weijer heeft besloten haar taak als 
pastorale medewerker te beëindigen. Fijn dat je 
je hebt ingezet en zo mocht ontdekken dat jouw 
gaven en talenten op een andere plek beter uit 
mogen komen. We wensen je dus ook van harte 
Gods zegen toe Linda!

Kerkelijk werker stage afgerond
In de periode oktober t/m januari heb ik mijn sta-
ge mogen doen voor kerkelijk werker in de Ma-
ranathakerk. Het leek me een mooie investering 
om onze nieuwe gemeente goed te leren kennen 
en bij allerlei gemeentewerk betrokken te raken. 
Dat is zeker gelukt!

Bedankt voor alle mogelijkheden en jullie open-
heid om overal even bij aan te mogen haken. Zo 
heb ik mooie gesprekken gevoerd, meegedacht 
met het beleidsplan, ben ik voorgegaan in een 
avonddienst en inleidingen gegeven bij de tiener-
catechese.

Ondanks mijn enthousiasme om mee te blijven 
werken aan allerlei dingen, moet ik nu een stap-
je terugzetten. Ik blijf nog wel betrokken bij de 
tienercatechese. Mijn stage is afgerond, maar ik 
blijf samen met Sean Leon uiteraard nog lid.

Nu focus ik me op mijn afstudeerscriptie en 
verdere verslagen om hopelijk deze zomer mijn 
bachelor HBO-Theologie te behalen en voor een 
registratie te gaan als kerkelijk werker in de PKN. 
Daarna hoop ik verder te investeren in kerkelijk 
jeugdwerk.

Ik heb ervan genoten, bedankt!
Vriendelijke groet, 

• Sylvia Thé-Grondman

COLLEGE VAN 
KERKRENTMEESTERS
Verantwoording collecten  
De volgende collectes zijn ontvangen in de maan-
den januari 2023 en februari 2023
22-01  € 360,74 
29-01  € 480,98
05-02  € 389,58
12-02  € 512,35
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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.

Vanaf 1 maart tot eind mei zamelt de Maranatha-
kerk weer in. 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: 
conserven in pot of blik, houdbare melk, kof-
fie(pads), koffiemelk(poeder), pasta, pastasaus 
en -kruiden, bami/nasikruiden, maar ook was-
poeder, afwasmiddel en keukenrol. Op dit mo-
ment is er ook grote behoefte aan verse harde 
groenten en fruit, zoals aardappelen, bieten, uien, 
kool, appels en sinaasappels. De Voedselbank 
beperkt zich graag tot gezonde basisproducten. 
Daarom ontvangt men liever geen koek of snoep-
goed. Wilt u vooraf alstublieft goed de houdbaar-
heidsdatum controleren?

We hopen op uw medewerking.

Overige collectes
22-01 Collecte t.b.v. onze jeugd € 430,40
22-01 Spontane collecte Peter  € 2.405,00
 Hollemans t.b.v Jennifer Kenia*
*Via de Kerk € 926,68 (aangevuld door Diaconie 
tot € 1.000) en rechtstreeks naar de rekening van 
de St. e-Progress-SAM € 1.405. 

Giften
Daarnaast ontvingen we in de afgelopen periode 
de volgende gift: € 50,- voor het ouderenwerk via 
Cock Kroon

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 29 
januari was € 251,22 en de tussenstand komt 
hiermee op € 3.896,53 
De volgende derde collecte wordt gehouden op 
26 maart 2023.  
Namens het college hartelijk dank voor de col-
lecten en gift die wij mochten ontvangen.  

• Tonny van Dijk, penningmeester

COLLEGE VAN DIAKENEN

Collecte overzicht diaconie 
31/12 De Herberg  €   185,90
01/01 Voedselbank Ede €   344,93
08/01 Bijbel brengt arme boeren €   902,38
 in actie in Zuid-Afrika
15/01 Diaconie €   554,06
29/01 Red een Kind €   694,94
05/02 Een kerk voor Sungai  €   485,29
 Bahar Indonesië
Tijdens (huis)bezoek mocht Vera Hogewoning 
een contante gift ontvangen van € 50,- tbv de 
aardbeving in Turkey en Syrie en via Rosalie van 
Schooneveld mochten we € 20,- ontvangen voor 
noodhulp. In het volgende kerkblad komt de tota-
le opbrengst tbv de ramp in Turkey en Syrie. 

“Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u 
offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de 
HEER die redt!” Jona 2:10
Dankbaar voor al uw bijdragen en uw vertrouwen!

• Jan van Hierden, Penningmeester CvD
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Het Passionkruis komt weer naar 
Lunteren

Ook dit jaar komt het Passionkruis naar Lunte-
ren! Het kruis wordt zaterdagavond 1 april a.s. 
opgesteld in de Maranathakerk ter gelegenheid 
van het concert dat gospelkoor Joy for People 
verzorgt. Vorig jaar was dit optreden een groot 
succes. 

Kaarten voor het concert zijn nu al verkrijgbaar op 
de website van ‘Zingen in de Kerk’. Via de volgen-
de link komt u direct op de juiste pagina: https://
zingenindekerk.nl/evenementen/joy-for-peop-
le-lunteren/bestellen/ De kaarten worden u dan 
per e-mail toegestuurd. Kaarten kosten € 10,- 
voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen. Het 
concert start om 20:00 uur. De opbrengst van de 
kaarten is voor het goede doel. Was u er vorig 
jaar bij? Dan zien we u graag terug. Was u vo-
rig jaar verhinderd? Wij verheugen ons erop u nu 
te mogen begroeten. Het belooft een prachtige 
avond te worden!

Met een kleine twintig zangers, begeleid door 
een uitgebreide band (piano, synthesizer, bas, gi-
taar, drums en een blazerssectie), brengt Joy for 
People Gospel Choir grote diversiteit aan in het 
repertoire: van ingetogen ballads tot uitbundige 
gospelrock, van a capella tot stevig begeleide 
gospel met groovy ritmes. Deskundige licht- en 
geluidstechnici zorgen voor de ‘finishing touch’. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Roelf 
Postma.

EVANGELISATIE COMMISSIE 
LUNTEREN
Dabar
Deze zomer wordt er weer Dabar gedaan op cam-
pings in Nederland. Door Dabar te doen beleef je 
één of twee onvergetelijke weken op een cam-
ping doordat je op een praktische laagdrempeli-
ge manier Gods Boodschap deelt met camping-
gasten, dit doe je met een team vrijwilligers. Een 
mooie manier om jouw zomervakantie onverge-
telijk te maken! Je hoeft hiervoor niet ver weg, 
in het mooie Overberg zijn al twee verschillende 
mogelijkheden! 

We kijken naar je uit in de periode van 17 t/m 11 
augustus. Geef je op voor één of twee midweken!
Voorafgaand is er op zaterdag 13 mei een ont-
moetingsdag waar je je teamleden, de plaatse-
lijke commissie en de camping/locatie leert ken-
nen. Opgeven kan via https://www.IZB.nl/dabar, 
hier vind je ook meer informatie

VORMING EN TOERUSTING

 

Eén rond de Bijbel - Intergeneratieve 
catecheseavond 

Maandagavond 20 februari jl. hadden we een bij-
zondere avond bij de catechisatie: de jongeren 
gingen, o.l.v. de mentoren, in gesprek met
andere gemeenteleden om zo het geloofsge-
sprek tussen de verschillende generaties te be-
vorderen. Samen gingen we in gesprek over ‘het 
kwaad’.
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Het kwaad in de wereld kan heel veel verschillen-
de gezichten hebben. Je kunt denken aan leiders 
die hun macht misbruiken voor eigen gewin maar
ook kun je denken aan ziekte, discriminatie, mi-
lieuvervuiling en gepest worden op school. Ook 
was er in de groepen de gelegenheid om iets te 
vertellen over moeilijke situaties waarin de jon-
geren en ouderen zelf gezeten hebben. Daarbij 
werd ook de vraag gesteld naar Gods aanwezig-
heid in die situatie: hoe heb je Hem toen ervaren 
of juist niet? Om zicht te krijgen op Gods aan-
wezigheid in tijden waarin het kwaad zich aan je 
opdringt, lazen we maandagavond jl. uit Daniël 
3 (vers 19-28). In dit gedeelte is er sprake van 
een hemelse helper die hoop geeft in een vurige 
oven. Het kwaad krijgt blijkbaar niet alle ruimte 
van  de Allerhoogste. We zien terug op een waar-
devolle ontmoeting tussen jonge en oudere ge-
meenteleden.

Eén rond de Bijbel – Bijbelgesprekskring 
donderdagmiddag 
Eens in de maand, op donderdagmiddag, komen 
we als Bijbelgesprekskring bij elkaar in de Mara-
nathakerk. We delen tijdens onze bijeenkomsten 
dat wat ons bezighoudt, daarnaast delen we ook 
datgene wat het leven de moeite waard maakt. 
Rondom het lezen en bespreken van het Bijbel-
gedeelte zingen we een Psalm en/of lied wat 
aansluit bij het onderwerp van de betreffende 
middag. Dit seizoen maken we gebruik van het 
Bijbelstudieboekje ‘God is groter dan je denkt’. 
We ervaren de middagen als opbouwend en ver-
bindend. Nieuwe deelnemers mogen altijd aan-
schuiven! Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Cock Kroon.

Abdij-klooster-weekend
Van vrijdag 3 - tot en met zondag 5 februari jl. 
zijn we met 14 gemeenteleden en andere belang-
stellenden naar de Sint Willibrord abdij in Doetin-
chem geweest. Dit retraiteweekend stond ik het 
teken van het thema ‘Gezegend leven’.

Ons programma werd verweven door de geza-
menlijke getijdegebeden zoals de Vespers, Le-
zingendienst, Lauden, Completen en de Eucha-
ristieviering. Bijzonder was de onderlinge binding 
binnen de groep, welke naarmate het weekend 
vorderde meer en meer vorm kreeg. Maaltijden 
werden in stilte genuttigd en toepasselijke liede-
ren naar hartenlust meegezongen. 

De diverse besproken thema’s in combinatie met 
‘Zegen’, het gesprek met – en de rondleiding door 
– een broeder, de wandeling over Landgoed Slan-
genburg, de meditatie en gezamenlijke gezellige 
zit aan het einde van de dag, zomaar enkele voor-
beelden waardoor we dit weekend als onverge-
telijk mogen bestempelen. De afsluiting van dit 
weekend op zondagmiddag in de vorm van het 
persoonlijk, één op één, ‘De Here Zegent Jou’ toe-
zingen maakte op allen diepe indruk, we voelden 
ons oprecht Gezegend deze dagen!   

• Herko van Beek  
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gekleed kwamen aan in de kerk. Allerlei vragen 
leefden van tevoren: ‘Hoe zou het zijn? Wat staat 
er op het menu? Hoe ziet het er uit? Wie zijn er 
bij?’. 

We waren echt zó aangenaam verrast door de 
hele entourage! Er was heel hard gewerkt om de 
zijzaal van de kerk om te toveren tot restaurant 
met zo’n 25 tafeltjes. Alles geheel in stijl met 
gedempt licht, kaarsen, de rode loper, ballon-
nen, hartjes en rozen op tafel. En als klap op de 
vuurpijl werden we de hele avond getrakteerd op 
sfeervolle live pianomuziek; dankjewel Ina!

Elk echtpaar kreeg een gepersonaliseerd boek-
je mee, dat diende als leidraad voor de avond. 
Eigenlijk dezelfde opzet als de Pre Marriage 
Course: een thema wordt even kort toegelicht en 
daarna ga je met je eigen partner hierover in ge-
sprek. Ondertussen werd een overheerlijk 3 gan-
gen-diner geserveerd. 

We gingen met elkaar in gesprek over: 
- Toen je elkaar voor het eerst zag: wat is je bij-

gebleven van die eerste ontmoeting? Wat vond 
je toen leuk en bijzonder aan elkaar? En vind je 
dat nog steeds? 

- Daarna een item over hoe je samen door lasti-
ge situaties bent gekomen en hoe je hier elkaar 
in kan ondersteunen.  

- En dan een voor ons favoriet onderdeel: de 5 
talen van de liefde. Ken je de liefdestaal van 
je partner? Spreek je elkaars taal en hoe laat 

Seniorenmiddag 13 april – De 
Waldenzen
D.V. Donderdagmiddag 13 april hopen we weer 
een seniorenmiddag in de Maranathakerk te 
houden, aanvang 14:30 uur. Deze middag zal dhr. 
Gerard van Bruggen (Ede) bij ons te gast zijn. Ge-
rard zal het een en ander vertellen over de Wal-
denzen. Deze Italiaanse protestanten, van voor 
de Reformatie, kennen een boeiende geschiede-
nis met een belangrijk Nederlands aspect. 

Deze lezing/presentatie heeft Gerard recent ge-
maakt en wij hebben 13 april dus de primeur. 
Deze seniorenmiddag zullen we dan afsluiten 
met een broodmaaltijd. Indien u hieraan wilt 
deelnemen, dan dient u zich hiervoor aan te mel-
den. Dit kan via een lijst op het prikbord in de hal 
van de kerk, u kunt u ook telefonisch aanmelden 
bij Geurtje  van Engelenhoven, 48 42 86 of bij Ali 
bol, 30 15 68. Ook voor het vervoer kunt u bij hen 
terecht. Een ieder is van harte welkom!

Vier de Liefde… 
Dit was het thema van het Valentijnsdiner op 14 
februari jl. Op de uitnodiging aan alle bruidsparen 
die ooit de Pre Marriage Course hebben gevolgd 
om deel te nemen aan dit diner, hoefden we niet 
lang na te denken. Vol verwachting en feestelijk 
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in je eigen auto) en of je meegaat voor het wan-
delen of voor het fietsen. Als je aangemeld bent 
bij ons, krijg je van Chadash een mail met de link 
erin voor de aanmelding bij Chadash en alle info. 

De kosten voor deze week zijn €475,-. Kosten van 
vervoer en de boodschappen voor het eten ko-
men daar nog bij. Je kunt tot en met 31 maart 
aanmelden bij een van de volgende emailadres-
sen cock.kroon@maranathakerk.net, emaanen@
gmail.com of jet.westerink@67gmail.com. Je 
mag natuurlijk ook contact met ons opnemen 
voor verdere informatie.

MAAK KENNIS MET…

Maak kennis met …Heleen Elbertsen

Wie ben je? En wanneer kwam je voor het eerst 
in de Maranthakerk?
Ik ben Heleen, 31 jaar. Moeder van 3 kindjes en 
vrouw van Rogier Elbertsen.

Mijn hobby’s zijn creatief bezig zijn zoals haken, 
naaien en borduren. Ik hou ook van lezen.
Ik kwam 4 jaar geleden voor het eerst in de Ma-
ranathakerk. Daarvoor ging ik naar de Ark in Ede. 
Net voor de Corona ben ik overgeschreven. Dat 
was wel lastig om er tussen te komen. Alle acti-
viteiten lagen stil.

Hoe ben je tot geloof gekomen?
Ik ben christelijk opgevoed. Als tiener begon ik 
wel vragen te stellen. En zat die periode ook to-
taal niet lekker in m’n vel. En ik denk op m’n 18e, 
toen werd het opeens duidelijk voor me. God is 
er wel! Ik weet niet hoe dat zo in mijn hoofd is 

je zien aan je partner dat je hem/haar echt lief 
hebt?

- En als laatste nog thema over effectief com-
municeren: hoe luister je goed naar elkaar? Dat 
is soms echt moeilijker dan je denkt.

Wij kijken terug op een avond waarop we elkaar 
weer eens diep in de ogen hebben gekeken en 
we fijn in gesprek waren over ons en onze rela-
tie. Zo goed om even samen de tijd te nemen om 
oprecht aandacht te hebben voor elkaar. En laten 
we wel wezen: je hoeft hiervoor niet te wachten 
tot de volgende Valentijnsdag; dit kan je altijd sa-
men plannen en dat raden we iedereen aan. Heel 
veel dank aan allen die zich hebben ingezet om 
het zo’n fantastische avond te maken! Voor ons 
smaakte dit letterlijk naar meer.

• Pieter en Linda

De inschrijving voor Geloof in Beweging 
gaat van start! 
Ga je met ons mee op reis naar de Franse Alpen 
van zaterdag 3 juni t/m vrijdag 9 juni?

Overdag op de fiets of wandelend je grenzen op-
zoeken in de bergen in een gezamenlijke strijd 
met de zwaartekracht. ‘s Avonds geestelijk op-
laden tijdens onderlinge gesprekken en Bijbel-
studies. Dit alles onder begeleiding van Chadash 
(http://chadash.nl/ of lees het artikel in Visie 8 
over ds. Martin van Oordt)

Als je mee wilt, ontvangen we graag van je: je 
naam, email, je 06 nummer, of je vervoer hebt (en 
of je eventueel zou willen rijden in een busje of 
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gekomen, maar ik ben er nooit meer vanaf ge-
komen. En dat vond ik nog het meest bijzonde-
re. Hoe is opeens die omslag geweest? Dat is 
echt door God in me geplaatst. En niet dat ik 
nu alles snap, maar wel 1 zekerheid die ik nu 
heb. Er is toen echt iets veranderd. 

Wanneer voel je je dicht bij God?
In de kerk zitten is een rustmoment voor mij. 
Ik hou ervan hoe zo’n dienst verloopt. Het voelt 
vertrouwt en ik hou van tra-
dities. Ik ben ook altijd al ge-
wend om zondag naar de kerk 
gegaan. Ik vind het fijn om 
samen te bidden en te zingen.  
‘s Nachts als ik wakker word 
door één van de kinderen bij-
voorbeeld, dan lig ik daarna 
even wakker en wil ik graag 
bidden. Dan heb ik de rust om 
na te denken over die dag. 
Zo’n gebed begint vaak met 
‘het spijt me’ dat ik te boos 
ben geweest die dag bijv. Of dingen die in de 
wereld spelen waar ik dan voor bid. 

God is voor mij een zekerheid én een mysterie. 
Ik denk dat God veel heiliger is en veel groter 
dan wij beseffen. Wij kúnnen het niet besef-
fen wie Hij is! Dat maakt het voor mij ook wel 
lastig. Ik weet zeker dat Hij er is, maar Hem 
echt helemaal kennen zal mij niet lukken want 
ik ben ook maar een mens. Hij is zo groot! Ik 

geloof wel wat er in de bijbel staat en dat Hij een 
liefdevolle Vader is. Daar hou ik mij aan vast. Ik 
heb als kind wel een periode gehad, dat ik dacht 
dat God vooral veel boos was. Maar toen ik zelf 
in de bijbel ging lezen, toen kwam ik erachter dat 
mijn kijk naar God helemaal niet klopte. Ik besef-
te steeds meer dat het genade is. Dat ik het niet 
hoef te verdienen. Ik mag dat nu ook loslaten. 
Daar ben ik heel dankbaar voor. En dat ik dat heb 
mogen inzien. 

Waar zou je in willen groeien?
Ik zou wel wat meer over m’n 
geloof willen durven praten. 
Dat ik dan ook wat beter met 
anderen kan lezen of bidden. 
Ik denk dat ik dat nu nog las-
tig zou vinden. Ik vind het ook 
mooi als (vreemde) mensen 
je spontaan aanspreken. Of 
als er iemand op huisbezoek 
komt en vraagt: ‘hé, mag ik 
voor je bidden?’ Dat lijkt me 

ook mooi als ik daarin mag groeien. Ook met het 
oog dat ik dan ook wat meer voor de kerk kan 
doen. 

Waarin ben je betrokken bij de Maranathakerk?
Peuteroppas en koken voor de Oekraïners. Als er 
iets is met het projectkoor, dat vind ik ook leuk 
om te doen. En de bijbelbuddies 1 keer in de 
maand. Ik vind het ook leuk dat ik daar mensen 
heb leren kennen. 

‘Toen werd het opeens 
duidelijk voor mij, God 

is er wel!’
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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.

Buitenlands en oud Nederlands geld

de Winter uit Epe en als nieuw lid Joost Verbakel 
uit Ede. Het classicaal college voor het opzicht 
droeg voor een nieuwe periode als juridisch ad-
viseur voor Jan Catsburg uit Ede. De classicale 
commissie financiën Veluwe stelde voor in de 
vacature van Riky Hilbrink uit Nijbroek Henk van 
Boven uit Oosterwolde te benoemen. De verga-
dering stemde daarmee in. Als laatste vroeg het 
classicaal college voor de visitatie de volgende 

Waar zouden we als Maranathakerk in kunnen  
groeien? Of wat zouden we kunnen veranderen?
Ik mis de koppeling van namen en gezichten. Een 
kerkboek waar namen en gezichten in staan. In 
de ark in Ede hadden we dat. We noemende dat 
‘het smoelenboek’. Daar stonden dan alleen de 
mensen in die dat wilden. Een foto van jezelf of 
jullie gezin en een tekst met wie je bent of wat 
je wilt delen. Als er dan ‘s morgens wat werd af-
gekondigd en ik dacht : ‘wie zou dat zijn?’  Dan 
pakte we thuis het smoelenboek erbij. Alleen de 
mensen die erin stonden konden hem kopen. 
Maar je kunt het natuurlijk ook op de site doen en 
inloggen bijv. Voor nieuwkomers is het wel fijn. 
En het avondmaal, dat zou ik weer mooi vinden 
als dat aan tafel gebeurt. Om meer het idee te 
krijgen van samen aan tafel, elkaar groeten en 
veel bewuster zitten met de symboliek achter 
brood en wijn. Nu loop je een rondje en voel ik 
me vaak gehaast. 

Onlangs is jullie zoontje gedoopt, wat betekent 
dat voor jou?
God houd ze nu al vast. Het is geen keus van ons 
mens. Maar zelf voor we erover na kunnen den-
ken, voordat we zelfs iets van bewustzijn heb-
ben. God kiest al voor ons!

Je mag zondag een lied opgeven, welke en 
waarom?
‘Oh the deep, deep love of Jezus’ van Audrey As-
sad. Het is een psalm in het Oud-Engels. Ik vind het 
heel mooi omdat het gaat over de liefde van Jezus. 
En veel natuursymbolen om de grootheid van God 
proberen uit te drukken. En omdat het heel eerbie-
dig gezongen wordt zonder te veel poespas. Het 
lied geeft aan hoeveel God van ons houdt. 

• Alice Pater

KERKELIJK NIEUWS

Terugblik classicale vergadering 14 
februari
Na de opening kwamen de benoemingen aan de 
orde. Onze classispredikant dr. Wilbert van Ipe-
ren is benoemd voor een nieuwe periode van vijf 
jaar ingaande 1 september. Dat was de laatste 
stap in het hele proces. Op voordracht van het 
classicaal college voor behandeling van beheers-
zaken is voor een nieuwe periode benoemd Dick 
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STEMMEN UIT HET 
VERLEDEN

ds. Kaj Munk 
(Denemarken, 1898-1944) 

‘Voor hem, die tot de kudde van de 
Goede Herder behoort, voor hem is 

de dood zacht en goed; de dood is de 
deur naar de schaapskooi, naar het 

paradijs van Gods engelen; daar zullen 
wij de Vader kennen en daar zullen wij 
door Hem gekend worden, van aange-
zicht tot aangezicht. Een groter geluk 

bestaat er niet’ 

 (Eerbied voor U, pag. 13).

personen te benoemen voor een nieuwe termijn: 
ds. Paul van der Meulen uit Apeldoorn, Theo 
Klootwijk uit Klarenbeek, Klaas van der Hoek uit 
Wapenveld, Gijs van Ginkel uit Ede, ds. Cor van 
de Worp uit ’t Harde, Arie van Alphen uit Lunteren, 
Henk Reurink uit ’t Harde en Evert Schimmel uit 
Voorthuizen.

De classicale vergadering Gelderland Zuid & Oost 
heeft een notitie opgesteld over de vervulling 
van ambten en functies. In deze notitie worden 
voorstellen gedaan om het bestuur van een ge-
meente eenvoudiger te maken omdat het steeds 
moeilijker wordt om een voldoende kerkenraads-
leden te vinden. In de discussie werd gesteld dat 
samenwerking en kennisdeling ook van belang 
zijn. Deze notitie is inmiddels ook bij de generale 
synode aan de orde geweest. 

Het breed moderamen brengt tot heden jaar-
lijks een verslag uit van de werkzaamheden. Het 
breed moderamen heeft een eigen takenpakket. 
Onderdelen daarvan zijn besluiten bij het beroe-
pingswerk, adviseren van gemeenten bij de toe-
komstverkenning, structuur van de kerkenraden 
en preekconsent. In de vergadering is afgespro-
ken dat voortaan in de loop van het jaar de classi-
cale vergadering wordt bijgepraat over waar het 
breed moderamen mee bezig is.

Ds. Gerben Westra is vorig jaar met emeritaat ge-
gaan en daarmee geen afgevaardigde meer naar 
de classicale vergadering. Hij was ook assessor. 
De vergadering heeft ingestemd dat hij in 2023 
als adviseur deelneemt aan de vergaderingen. 
Hij volgt dan op 1 januari de huidige preses op 
en wordt dan boventallig lid van de vergadering. 
Voor dit jaar is onze classispredikant assessor.

Er zijn meerdere vacatures in de classicale ver-
gadering en in het breed moderamen. Dat baart 
de vergadering zorgen. Gelukkig is er een poten-
tiële gegadigde maar die wil zich eerst goed ori-
enteren.

We hebben met elkaar gesproken over de speer-
punten voor een nieuw beleidsplan. Veel van wat 
nu al gedaan wordt en wat ook van waarde is, blij-
ven we doen zoals de bijeenkomsten met de ker-
kelijk werkers, de predikanten in algemene dienst 

of met bijzondere opdracht en de bezoeken aan 
de werkgemeenschappen. Onze classispredi-
kant bezoekt alle gemeenten. Voor de komende 
tijd gaat de aandacht als eerste uit naar grijs en 
groen waarbij het dan gaat over generaties in de 
kerk. Iets wat breed leeft onder de aanwezigen. 
Verder blijven we aandacht schenken aan zelf-
standig en samen over samenwerking tussen 
gemeenten en behoud en vernieuwing over een-
heid en verscheidenheid. In de discussie werd 
expliciet aandacht gevraagd voor het geestelijk 
leidinggeven bij alles wat we doen en aandacht 
voor de grote oecumene. Hiermee kan de voor-
bereidingsgroep verder met het werk.

We besloten de avond met een kort avondgebed.

• Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe
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OVERIG NIEUWS

Israelreis
Er is geen land als Israël. Het land waar God Zijn 
Naam aan heeft verbonden. Het is het Beloofde 
Land. Waar de Here Jezus is geboren en geleefd 
heeft.

Door een bezoek aan het land van de Bijbel ko-
men de verhalen uit het Oude en Nieuwe Testa-
ment heel anders tot ons en gaan voor ons leven.
Daarom wil ik graag een 10-daagse groepsreis 
organiseren van dv maandag 4 september t/m 
woensdag  13 september 2023.  Een reis, die be-
gint in het noorden van Israël en eindigt in Jeru-
zalem.   In het noorden  willen we o.a. Beth El en 
Silo bezoeken, als ook de plaatsen rondom het 
meer van Tiberias, zoals Kapernaum en Tabgha 
- de plaats van de broodvermenigvuldiging-. Ook 
een boottocht op het meer staat op het program-
ma. 

En dan naar Jeruzalem, de stad van de Grote 
Koning. Hier gaan we ook van alles bekijken. De 
Klaagmuur, Gethsemane, Bethesda, Graftuin, we 
hebben een sabbathsmaaltijd bij Hineni, etc. Ook 
Yad Vashem en een lichtshow in de Citadel staan 
op het programma. Natuurlijk ontbreken Massa-
da en de Dode zee niet.

Kortom een boeiende reis met een geopende Bij-
bel.  

Ik nodig u uit om mee te gaan. Informatie en het 
programma kunt u bij mij aanvragen: Leo van 
Koesveld. Telefoon: 483660. Email: blvankoes-
veld@hetnet.nl      

Volgend kerkblad 
Kopij voor ‘Rond de Maranathakerk’ jaargang 67 
nr. 4 van woensdag 12 april kunt u tot en met 
woensdag 5 april 22.00 uur inleveren. Gelieve ko-
pij digitaal aan te leveren per e-mail, zo mogelijk 
eventuele afbeeldingen als bijlage aan de mail 
toevoegen. Het e-mailadres is: kerkblad@mara-
nathakerk.net 

Afhalen kerkbladen 
Voor het afhalen van de bundels kerkbladen wor-
den alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 12 
april bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tus-
sen 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 voe-
gen (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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BIJBELLEESROOSTER

Maart 
do 9  Numeri 13:25-33
vr 10  Numeri 14:1-10
za 11  Psalm 25:1-11
zo 12  Psalm 25:12-22 
ma 13  Numeri 14:11-25
di 14  Numeri 14:26-35
wo 15  Numeri 14:36-45
do 16  Psalm 5
vr 17  Romeinen 7:1-12
za 18  Romeinen 7:13-25
zo 19  Romeinen 8:1-11
ma 20  Romeinen 8:12-21
di 21  Romeinen 8:22-30
wo 22  Romeinen 8:31-39
do 23  Numeri 20:1-13
vr 24  Numeri 20:14-21
za 25  Numeri 20:22-29
zo 26  Psalm 95
ma 27  Numeri 21:1-9
di 28  Numeri 21:10-20
wo 29  Numeri 21:21–22:1
do 30  Psalm 50:1-15
vr 31  Psalm 50:16-23

april  
za 1  Numeri 27:12-23
zo 2  Matteüs 21:1-9
ma 3  Matteüs 21:10-17
di 4  Psalm 120
wo 5  Matteüs 26:1-16
do 6  Matteüs 26:17-75
vr 7  Matteüs 27:1-56
za 8  Matteüs 27:57-66
zo 9  Matteüs 28:1-15
ma 10  Matteüs 28:16-20
di 11  Psalm 139:1-12
wo 12  Psalm 139:13-24
do 13  Nehemia 1:1-11

OP WEG NAAR PASEN.

Nederig en heel gewoon
komt U ons tegemoet
een heerser zonder kroon
wordt door ons begroet.

Hosanna klinkt het overal
wij zwaaien en we juichen
omdat U koning wezen zal
waarvoor wij zullen buigen.

Geen stokken en geen zwaarden
gebruikt U voor uw doel
maar liefde en genade
en menselijk gevoel.

Wij weten ons geen raad
met een koning zonder kroon
en plegen dan verraad
op deze Mensenzoon.

Wij kruisigen U allen
in het donker van de nacht
en laten U diep vallen
terwijl u biddend smacht.

Het donker duurt drie dagen
de aarde scheurt en beeft
dan gaat het licht weer dagen
dat U aan mensen geeft.

Het licht van Pasen gloort
voor mensen overal
er is een nieuw begin gehoord
dat eeuwig duren zal!

© Kees van Damme
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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

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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mogelijkheden via

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

MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren


