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1 Van David, een kunstig lied.

Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven,
van wie de zonden worden bedekt.
2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg,
kreunend leed ik, de hele dag.
4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht,
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. sela

5 Toen beleed ik u mijn zonde,
ik dekte mijn schuld niet toe,
ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ –
en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela

6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden
als zij in zichzelf een zonde vinden. 
Stormt dan een vloed van water aan,
die zal hen niet bereiken.

7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood
en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela



8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
9 Wees niet redeloos als paarden of ezels
die met bit en toom worden bedwongen,
dan zal geen kwaad je treffen.’

10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren,
maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd.
11 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich,
zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.                                    Psalm  32
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Psalm 32 valt met de deur in huis. En de toonzetting is dankbaar. 
Niet wat de mens doet, stemt dankbaar. 
Want de mens doet dingen die roepen om vergeving
Maar wat God doet is de verkwikking: Hij geeft vergeving.
Die omweg is nodig om te zien wat geloof ‘oplevert’: geluk dankzij vergeving.
Zo begint Psalm 32 en valt met de deur in huis.

Als je zo inzoomt, zie je waar die vergeving over gaat: over ontrouw om te 
beginnen.
Ontrouw veronderstelt een belofte, een roeping, een toezegging, een 
geruststelling.
En dan volgt er een stevig advies: praat erover. Dat kan met iemand om je heen. 
Dat kan in gebed. Dat je het ter sprake brengt met je eigen mond . 
Dan breng je er beweging in. En die beweging wordt voortgezet door God in de 
richting van vergeving. Dat is nu zo mooi in het geloof, dat kwaad niet kwaad 
blijft.
Het geheim van de vergeving van God wil doorwerken in een 
vergevingsgezindheid bij ons. 
De zwaar drukkende hand van God wil die beweging stimuleren. 
Dat het zwaar op de maag drukt en dat je opeens beseft; dit wil God niet en 
daarom drukt hij op mij om beweging toe te staan: verwoording, schuldbelijdenis, 
opklaring bereiken.
Dus David weet van deze dingen ook? 
Hoe ze psychologisch werken?
Ja, wat dacht u, dat psychologie alleen van de laatste jaren is?



Lees dan maar eens in de psalmen en in de profeten om te ontdekken, hoeveel 
psychologie daar al in zit.
Ik beken mijn HERE mijn ontrouw!
En laat zo de getrouwen maar rustig bidden tot u, adviseert David
Hij doet en wij moesten dat ook maar doen, zegt David.
Zo’n advies kun je in de wind slaan.
Maar deze hele psalm is een onderbouwing van het goed recht van dit advies!
Wees niet redeloos, maar verheug je in de HEER.
Zo’n advies zou ik niet in de wind slaan!

Ds. Scheltens
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Op weg naar Pasen

Passie 3-luik
Op Palmpasen, 20 maart, starten we ’s avonds met een Passie 3-luik.Het 
leidende thema is: ‘Ontmoeting’, zoals ons jaarthema. Het zijn drie 
avonddiensten als welkomdienst  met de WelcomeSingers o.l.v. Margret 
Spelt.
Op Palmpasen(19 uur)  is het thema: ”Ontmoeting  op straat.”
Op Goede Vrijdag, 25 maart (19.30 uur) is het thema: “Ontmoeting op de 
heuvel”
en op Paasavond (19 uur) is het thema: “Ontmoeting onderweg”

Stille week diensten met Maranathakerk en Molukse kerk 
Van maandag 21 maart tot donderdag 24 maart april is er weer een serie 
gezamenlijke diensten van een half uurtje, aanvang: 19.30 uur in de Stille 
Week. 



Van maandag tot en met woensdag is het altijd in de Moluks Evangelische 
Kerk Bethanië, Van Limburg Stirumlaan te Lunteren, en op donderdag 
met avondmaal in een kring in de Gereformeerde Kerk op Witte 
Donderdag.
De leiding op maandag, dinsdag en woensdag is in handen van 
gemeenteleden. U bent hartelijk welkom!

Paasmorgen
Op Paasmorgen 27 maart, 1ste Paasdag, beginnen we vroeg, want in de 
Paasnacht is de klok vooruit gezet. Dat is eigenlijk wel een bijzondere 
samenloop: de tijd wordt in zijn vooruit gezet, opdat onze gedachten niet 
blijven bij wat was, maar ingesteld worden op wat komt. De tijd kan 
worden benut door ons in te stellen op het wonder van de Opgestane 
Heer: zo wordt de logica van Gods genade uitgebeeld. Op die 
zondagmorgen hoopt weer een ensemble van KNA onze lofzang op te 
luisteren. 
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Openbare belijdenis van het geloof

Op de zondag na Pasen, 3 april hopen ‘s morgens enkele mensen 
belijdenis van hun geloof te doen. Dan zal ook de huisband met Pim en 
Gijs Huitink, Bas van Maanen en Sieneke Abma een bijdrage aan de 
eredienst geven.

Ds. Scheltens



13-mrt.
10:00 ds. Wilken Veen, Amersfoort

Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Jolanda van Omme

groep 6 t/m 8: Willeke Meppelder

Oppasdienst Anita van Veldhuisen en Renske de 
Bruin

19:00 ds. A.E.I. Zaal, Hemmen
Collecte Kerk en Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Jeugd
Bloemendienst G. Coers

20-mrt. Palmpasen

10:00 ds. W.J.W. Scheltens
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Carolien Truin

groep 6 t/m 8: Jaco van Riessen

Oppasdienst

Gezamenlijke jeugddienst Gereformeerde Kerk

19:00 ds. H.Z. Scheltens-Ritzema

Collecte Diaconie en Onderhoudsfonds Avond: 
jeugdwerk

Bloemendienst W. van Harten

Contact

7

Erediensten



Stille Week

21-mrt.
19:30 Dienst Molukse kerk

22-mrt.
19:30 Dienst Molukse kerk

23-mrt.
19:30 Dienst Molukse kerk

24-mrt. Witte Donderdag
19:30 ds. A.F. Nikijuluw, ds. J. Hansum en ds. W.J.W. Scheltens

Collecte Gezamenlijke diaconieen

25-mrt. Goede Vrijdag
19:30 ds. W.J.W. Scheltens

Collecte Kerk

27-mrt. Pasen
10:00 ds. W.J.W. Scheltens

Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Martine van Beek

groep 6 t/m 8: Alies Hendriksen

Oppasdienst

19:00 ds. H.Z. Scheltens-Ritzema en ds. W.J.W. Scheltens
Collecte Kerk en Onderhoudsfonds

Bloemendienst A. de Boer
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3-apr.
10:00 ds. W.J.W. Scheltens

Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Joyce van Leeuwen

groep 6 t/m 8: Edith de Rooij

Oppasdienst

19:00 proponent Syfra Baaijen, Utrecht
Collecte Kerk en Onderhoudsfonds

Bloemendienst T. de Vries

10-apr.
10:00 ds. J. Greven, Blaricum

Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Jolanda van Omme

roep 6 t/m 8: Nicolette Schut

Oppasdienst

Gezamenlijke jeugddienst Maranathakerk

19:00
Collecte ZWO en Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Jeugd
Bloemendienst H. Veldhuizen

17-apr.
10:00 ds. H.Z. Scheltens-Ritzema en ds. H. Nieuwenhuis (Sumatra)

Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Annemarie Fluit

groep 6 t/m 8: Marjolein van de Haar

Oppasdienst

19:00 dhr. H.J. Brouwer

Collecte Diaconie en Onderhoudsfonds

Bloemendienst R. Feenstra
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Bezinningsavond in Lunteren over AZC op woensdag 16 maart 
2016
 
Vanuit de kring van de PKN-gemeenten in Lunteren en de Vluchtheuvel is er een 
initiatief gekomen voor een bezinningsavond over de mogelijke komst van een 
nieuw AZC in Lunteren.

Het is de bedoeling dat vanuit verschillende invalshoeken enkele mensen uit 
Lunteren hun gedachten en gevoelens naar voren kunnen brengen.
Di wordt geen politieke avond, maar een bezinningsavond van gesprek en 
ontmoeting.

Er is contact gezocht met de Dorpsraad en het Commissie voor de Oud Lunterse 
Dag.

De avond is op woensdag 16 maart en wordt gehouden in het Westhoffhuis.

Het is geen politieke avond, het is een avond van en voor mensen uit Lunteren.

We hopen op een waardige ontmoeting en weten dat er verschillende gedachten en 
uitgangspunten leven in Lunteren.

De leiding op die avond is naast de inleiders in handen van ds. W.J.W. Scheltens.

Na een korte inleiding zullen de sprekers in een forum plaats nemen en kan een 
levendig gesprek plaats vinden o.l.v. van de gespreksleider.

De avond begint om 20 uur met een inloop vanaf half acht.

De consumpties komen voor eigen rekening.
U bent allen die woensdagavond 16 maart hartelijk welkom in het Westhoffhuis.

Ds. Wim Scheltens
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Meet & Eat met hands en feet 
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Eerste Meet & Eat met Hands and Feet.

Op 25 februari was het zover: de eerste Meet & Eat in Lunteren voor 
vluchtelingen, gehuisvest bij COA-Ede. De gastgezinnen kwamen samen bij de 
poort van het AZC. Het Vluchtheuvel coördinatieteam en CVVE waren ter plaatse 
om alles in goede banen te leiden. 
De gasten hadden zich ingeschreven, een enkeling gaf aan alsnog te willen 
deelnemen, maar dat lukte maar in een enkel geval. Snel vonden gasten en 
gastgezinnen elkaar.
Een aantal gasten sprak voldoende Engels om communicatie mogelijk te maken, 
de rest kon worden ingevuld met ‘hands and feet’ en Google translator. De 
informatie in de CVVE handreiking bleek toereikend voor de ontmoeting. 
Elk van de gasten heeft familieleden, zowel in het eigen thuisland als elders op de 
vlucht, in Nederland of Europa. Men is letterlijk verstrooid. Gelukkig biedt de 
mobiele telefoon contact. Men waardeert de inzet vanuit onze Lunterse 
Christelijke gemeenschap enorm, de benadering van mens tot mens die tijdens de 
maaltijd tot stand komt.
We zien terug op een fijne avond met gasten die, elk met hun eigen achtergrond, 
iets mochten ervaren van onze Bijbelse opdracht om gastvrijheid te tonen aan 
onze medemensen.

We gaan door met Meet&Eat. Wilt u ook gastgezin zijn? Geef dan uw naam, mail-
adres en telefoonnummer door aan ons.

Namens het Vluchtheuvel Coördinatieteam,
Gea en IJzebrand Werkman
ywe@wxs.nl



In memoriam Jan Bakker

Op 28 januari 2016 heeft de Here God opgenomen in zijn heerlijkheid br. Jan 
Bakker  op de leeftijd van 67 jaar. 
Gedurende de afgelopen zomer is de familie Bakker neergestreken in hun mooie 
woning aan de Meulunterseweg 58, 6741 HP Lunteren. Jan was een liefhebber in 
tuineieren en dat trok hem aan. Hun hond, Flora, zou lekker kunnen ravotten in de 
tuin en de wandelingen gingen ook prima. Met genoegen zijn ze kerklid geworden 
van onze gemeente en ze genoten van de hartelijkheid en de kerkdiensten.
Vlak voor Kerst kwam er een mailtje, dat Jan voorlopig niet in de kerk kon 
komen, want er waren onregelmatigheden bij het hart. Hij zou in de Gelderse 
Vallei te Ede klaargemaakt worden voor een operatie die nodig was in 
Nieuwegein. Hij was in Ede vol goede moed, maar als het niet meer verder zou 
willen, dan zei hij me, dat hij een mooi leven heeft gehad.
Met liefde heeft hij zijn predikantschap in verschillende gemeenten kunnen 
uitvoeren: Bruchterveld, Ommen, Ten Boer, en Klazienaveen-Noord ( in de 
Veenkerk).
Zijn motto is geweest: ‘Er is hoop!’. Dat klonk ook in het ziekenhuis in Ede.
We hebben goede gesprekken gehad.
En ik had graag gezien, dat hij hier ook eens kon voorgaan in de dienst.
Maar het is allemaal anders gelopen. In het ziekenhuis was er uitstel nodig voor 
een spoedgeval. Nader onderzoek gaf ook aan dat er teveel tegelijk aan de hand 
was voor één operatie en de conditie liep terug. En zo is hij onverwacht snel 
overleden. De familie was erbij.
Op 3 februari hebben we de dienst gehad in de kerk en in de begrafenis geweest in 
Lunteren. Veel gemeenteleden uit Klazienaveen, Ommen en Ten Boer waren 
aanwezig. Wietse en Hanneke hebben vol liefde gesproken over hun vader.
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Ik ben een enthousiaste bloem bindster, 
die gespecialiseerd is in bloemwerk 
voor bruiloften en begrafenissen. Het 
 persoonlijke verhaal en de  specifieke 
wensen van de klant staan voor 
mij  centraal zodat ik voor iedereen 
 bloemwerk op maat kan maken. 

Daarnaast werk ik veel met zijden 
 bloemen van topkwaliteit voor de 
 aan kleding van bedrijven en  
instellingen om een juiste sfeer en  
een passende  uitstraling te geven.

Met mijn 30 jaar ervaring weet ik dat 
bloemen veel voor mensen kunnen 
 betekenen. Dat maakt mijn vak zo 
 wisselend en leuk!

www.jobloemdecoraties.nl
info@jobloemdecoraties.nl
tel.nr. 06-40146389
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www.variasverzekeringen.nl 

Varias Verzekeringen is gevestigd aan de Hoofdweg 81a te Ederveen  

Telefoon 0318-570243. Mail : info@variasverzekeringen.nl 

 



Beveiliging en montage

 Inbraakpreventie-
advies

 Bouwkundige
beveiliging van
woning/pand

 Dag en nacht
bereikbaar bij
inbraak en slot/
sleutelproblemen

 Herstelwerkzaam-
heden bij inbraak-
schade

 Deuren afhangen

info@gelukbeveiliging.nl  www.gelukbeveiliging.nl

Wereldwinkel Lunteren
een altijd verrassende

cadeauwinkel
met kunstnijverheidsproducten uit:

Azië, Latijns-
Amerika en
Afrika en 
MAX HAVELAAR-
PRODUCTEN

Dorpsstraat 113

Contact
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We hebben gelezen Openbaring 21: 1-6 - over de nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde en dat daarin geen dood en geen rouw en geen jammerklacht meer zullen 
zijn.
Dat behoort immers tot de eerste dingen en die zijn voorbij en God zal op de 
drempel van die overgang de tranen afwissen. Want verdriet is er om het 
plotselinge overlijden van Jan. Dat verdriet treft zijn vrouw Christa sterk, omdat 
er voor haar  zoveel verandert. Verdriet en gemis zijn er ook bij zijn zoon en 
schoondochter en bij zijn dochter en schoonzoon. De kleinkinderen zullen hun 
opa missen.
Het is ontroerend te merken, dat de hond uit zijn mand komt om Christa soms te 
troosten als het nodig is.
Moge de Here God de nagedachtenis aan Jan Bakker tot zegen stellen voor 
Christa, Wietse en Monique, Hanneke en Bas en de kleinkinderen Stefanie, 
Isabelle, Julie en Hektor en Casper allen die hem door zijn gedrevenheid en 
kerkelijk werk hebben gekend en gewaardeerd.
Ds. Scheltens

In memoriam Thijs Jonathan Wolff

‘Wij zijn onpeilbaar verdrietig na het overlijden van onze lieve Thijs in de vroege 
ochtend van 15 februari, maar ook ongelooflijk dankbaar voor 21 fantastische 
jaren’  … Zo verwoordden zijn ouders Freek Wolff ( Het Carré 38, 6718 DH Ede) 
en Brenda Dwarshuis (Berkhofweg 45, 6741 XR Lunteren) en zus Rianne met 
hen die bij hen horen, het zo heel droevig bericht van het overlijden van Thijs.
Die vreselijke berichten een paar jaar geleden over kanker en hoe Thijs een heel 
traject in moest van chemo’s en kuren…
Maar ook dat onvoorstelbare, hoe in alle verdriet en kwetsbaarheid Thijs maar 
bleef gaan voor wat misschien wel mogelijk was.
Hoe hij, toen die prachtige krullen van hem  verdwenen, hij maar mutsen ging 
sparen als ‘hobby’. Maar hoe erg hij het vond zo eruit te zien, zo zichtbaar ziek…
En die humor bleef, ja die bleef óók!
Was hij eens met vader Freek voor een bezoek in ’t ziekenhuis, zei hij, doelend 
op de kale ‘kop’ van zijn vader: ‘pap, ze denken hier vast dat we hier voor jou 
komen’…
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Na heel veel behandelingen leek het in november 2014 goed!
Reden voor een feest, vond Thijs.
In de Buitenzorg in Ede werd ‘t zo een happening van jewelste; wat een feest!
Met familie, veel vrienden, veel betrokkenen.
En wat genoot Thijs er ook van dat hij de draad weer wat kon oppakken met zijn 
grafische opleiding in Utrecht, de voetbal bij 2e team VV Lunteren. Genieten van 
concerten van door hem geliefde muziek zoals Coldplay en nog onlangs Henrik 
Schwarz trio in Tilburg. Van familie en vrienden.
En wat waren zij er ook steeds voor hem en ook hij voor hen!
Opmerkelijk hoe op ’t laatst van zijn leven de huisarts uit Ede opmerkte, het heel 
bijzonder te vinden dat er engelen op de bank zaten…

Een jaar later, in november 2015, werd vermoede zorg bevestigd: op veel plekken 
waren in alle hevigheid tumoren actief. En ook dat verpletterend bericht: genezing 
is niet meer mogelijk.
Ook met dit te weten bleef Thijs doen wat hij graag deed : met vriendengroepen 
en familieleden optrekken, naar concerten en optredens, met beurtelings - zoals 
gewend - thuis bij moeder Brenda en Bert in Lunteren en dan weer thuis bij Freek 
en Wilma in Ede.
Thijs vertelde me dat hij het zo erg vond dat hij de reden was waardoor er zoveel 
verdriet zou komen, als hij zou overlijden. We spraken over dat beeld van die 
glijbaan dat Wim eens in een preek gebruikte: dat je als klein kind van zo’n hoge 
glijbaan roetsjte en dat dan je vader daar stond om je op te vangen. Dat we zo ook 
mogen geloven dat God ons zo opvangt en zo kregen we ’t ook over Psalm 139. 
Over hoe God ons kent en ons de hand oplegt (zegent) en waar we gaan, dat Hij 
daar is! Ons nabij zal zijn. 
Die gedachte en een weergave van dit gesprek heb ik ook doorgegeven in de 
indrukwekkende afscheidsbijeenkomst op zaterdag 20 februari. 
Deze bijeenkomst die werd geleid door Isabel van Baal (dochter van Wilma van 
Baal, partner van Freek) was grotendeels door Thijs zelf mee vorm gegeven. En 
ja, zo droeg Thijs mij op: daar moet je vooral ook bidden voor de aanwezigen en 
de zegen uitspreken.
Daar klonk lievelingsmuziek van Thijs, van o.a. Coldplay ( Fly on, Parachutes, 
Fix you) en van Tom Rosenthal ( It’s ok).
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Zowel Freek als Brenda spraken als vader en moeder en ook Rianne en zó 
ontroerend mooi over hun Thijs Jonathan. Hun intense verbondenheid, diep 
verdriet en zó veel liefde!  
Fantastisch hoe de beide vriendengroepen spraken, die samen met Thijs konden 
feesten, praten en ook huilen en bidden en gekheid maken. Ontroerend hoe een 
jongen vertelde over plasafspraken en grapjes en ook ernst; en ook wist in eigen 
familie van afscheid van een broer. En zo’n jongen leest in die hele volle zaal zo 
Psalm 13… 
Een hele grote kring van familie, vrienden, dorpsgenoten, mensen van VV 
Lunteren, collega’s van Freek en Brenda, mensen uit de kerkelijke gemeente 
vormden samen een warme deken van meeleven bij het afscheid van Thijs 
Jonathan Wolff.
 Moge de Heer kracht en troost geven in het diepe verdriet om Thijs te moeten 
missen.
Zo bidden we voor de familie Wolff, de familie Dwarshuis en voor allen die om 
Thijs in rouw zijn.
Moge de zegen van God ook onderling tot zegen zijn in nabijheid en herinnering 
om die aardige dappere kerel die Thijs was. Hij zou zeggen: Superdoei! Wij 
mogen weten van ‘à Dieu’, want Hij laat nooit los, ook niet waar wij moeten 
loslaten. Dat die troost van Gods eeuwige trouw en liefde ons mag dragen. 
Ds. Ria Scheltens-Ritzema

In memoriam Riny Baayen-van Schaik

Op 17 februari 2016 heeft de Here God opgenomen in zijn heerlijkheid zr. Riny 
Baayen-van Schaik, Galgenbergweg 4, op de leeftijd van 80 jaar. 
De laatste weken waren werden steeds moeilijker. Maar de laatste vier jaren heeft  
ze in de tijd van haar ziekte nog zoveel moois kunnen beleven, dat we de 
dankbaarheid centraal mochten stellen. Daar was het hele gezin het roerend over 
eens: dankbaar voor wat God allemaal mogelijk heeft gemaakt in haar leven, dat 
vele belevenissen en interesses heeft samengebracht.
Ze was een liefhebbende vrouw voor wie de medemens waardevol was: dichtbij 
en veraf. Jaren lang heeft ze in de kerk het diakenschap invulling gegeven. Voor 
mij is ze typisch diaken gebleven! Met liefde onderhield ze de contacten met de 
Hongaarse en later ook met de Roemeense zustergemeente. Dat ging zover, dat 
ze als moeder van een druk gezin ‘s avonds zat te blokken op de Hongaarse taal 
en de bijpassende uitspraak. Dat wilde ze: met de mensen praten in hun eigen 
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taal. Met de drie meiden is ze ook een keer naar Hongarije gegaan, de jongens 
moesten het met pa thuis maar even goed hebben.
In haar gezin is ook veel gebeurd, waarbij ze zorg en bewogenheid combineerde 
op een bewonderenswaardige wijze.
We hebben mooie gesprekken gehad, zowel luchtig als diepgaand. De laatste 
keren zei ze na het gebed met krachtige stem: ‘amen!’. Dat zal ik niet licht 
vergeten.
Haar verjaardag op 11 december jl. was een feest. Alle kinderen, ook de jongens 
uit Canada, waren om haar heen. Kon ze eerst wel eens vermoeid achterover 
liggen in haar stoel, op die dag zat ze rechtop en genoot intens van de liefde en de 
hartelijkheid van haar gezin! 
De kerkgemeenschap betekent voor Paul en Riny veel. Niet alleen de preek, maar 
ook wat er gebeurt op het podium en de koffie na de dienst en de ontmoetingen, 
daar hebben ze van genoten. Toen Riny met Kerst en daarna op enkele zondagen 
in januari opgehaald kon worden, heeft ze intens genoten. Ze vertrouwde mij wel 
eens toe, dat ze niet kon begrijpen, waarom mensen zo makkelijk de kerkdienst 
overslaan. 
Omdat de bloemstukken zo bijzonder geworden zijn in verbinding met het thema 
van de dienst, miste ze het zicht op het podium in de kerk, als ze via ‘Kerkdienst 
gemist’ alles volgde. Ria heeft mede daarom vaak op zondagmiddag een foto van 
het bloemstuk via het Facebook wereldkundig gemaakt, waarbij Riny dan meestal 
als eerste een’ like’ aanbracht.
Ze verlangde op het laatst om te gaan. En op de kaart wordt omschreven wat ze 
daarvan verwachtte: “Waar de mensen, mensen zijn die elkaar verstaan, waar de 
liefde liefde is”. Ronald en Paul zijn zondagmorgen 21 februari rechtstreeks uit 
Canada vanuit Schiphol in Lunteren gekomen en wel zo, dat op tijd waren voor 
de morgendienst, waar het leven van Riny is herdacht. Ze heeft intens genoten 
van de Israëlreis en van de reis naar Egypte. De gesprekken en toelichtingen daar 
waren aan haar zeer besteed. De historische plekken hebben een positieve invloed 
gehad op het voorstellingsvermogen bij Bijbelverhalen. En dat is eigenlijk ook 
precies de bedoeling van zulke reizen. Naar Roemenië is ze ook een gezellige 
reisgenoot geweest. En zo tuimelen de indrukken over elkaar heen. In de 
dankdienst voor haar leven is haar leven getekend aan de hand van heel Psalm 23. 
Ook is toen uitdrukkelijk genoemd: de zorgzaamheid van haar man Paul in 
afgelopen vier maanden en vooral ook in de laatste weken van haar leven: bij dag 
en bij nacht, zoveel als hij kon. Ronald heeft zijn moeder getekend vanuit het 
geloof, dat in Christus de dood is overwonnen. 
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Moge de Here God de gedachtenis aan Riny Baayen-van Schaik tot zegen stellen 
voor haar man Paul en voor de kinderen Mieke, Annette, Paul en Carrie, Astrid en 
Mario, Ronald en Mia en de kleinkinderen Maaike, Nikita, Thijs, Rowena, Boaz, 
Michaël, Thomas, Chloe, Amy, Naomi en Elijah, Yaël, Iza, Sharai, Jonah, Gideon 
en de vele vrienden en vriendinnen om haar heen.
Ds. Scheltens

In memoriam Sipke de Boer

Op 18 februari 2016 heeft de Here God opgenomen in zijn heerlijkheid br. Sipke 
de Boer op de leeftijd van 88 jaar.
Op 13 jarige leeftijd heeft hij meegemaakt dat de oorlog begon en op zijn 18de 
was die oorlog voorbij. Op zijn 20ste werd hij marinier. Maar de vrijheid die in die 
jaren ontbrak heeft hem ongetwijfeld beïnvloed. Juist daarom wilde hij niet 
gecommandeerd worden tot op zijn hoge leeftijd!
Hij zou wel willen emigreren naar een land met meer ruimte en minder regels. 
Maar zijn vrouw wilde niet.
Sipke jr., onze organist, vertelde in de afscheidsdienst in onze kerk, dat hij een 
joviale en hartelijke man was, maar dat heftige gesprekken zijn vader en hem niet 
vreemd zijn.
De liefde voor het orgelspel hebben vader en zoon samen gedeeld. 
Spelen wat er staat en het ritme handhaven – dat leerde vader zijn zoon.
Het gaande houden van de lofzang sprak hem aan en onze organist mede.
En als je een fout maakt? Gewoon doorgaan, dat was zijn les.
De begeleiding is ondergeschikt aan de zang, de mensen moeten horen wat er 
gezongen wordt. Ook zo’n les, die zoon Sipke heeft overgehouden aan vader 
Sipke. 
Als onze organist Sipke vakantie had, was vader Sipke met zijn vrouw in het huis 
in Lunteren en speelde in onze kerk.
Nadat zijn vrouw overleed, werd hij een beetje stuurloos, hij werd afhankelijk.
Zodra er in de Honskamp een plek voor hem vrij kwam, is hij hier gekomen en 
dat is een mooie tijd geweest, maar ook moeizaam, omdat de conditie zwakker 
werd. 
De laatste dagen hebben de kinderen hem omringd o.a. met liederen en gebeden.
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De lofzang is ook gaande gehouden in de dienst van Woord en gebed op 25 
februari, die geleid is door ds. Peterjan van der Wal van de Zonnehuisgroep 
Vlaardingen, waar vader Sipke de Boer jaren organist is geweest.
Zo is over het hijgend hert uit Psalm 42 gezongen, die dorst naar de waterstromen, 
zoals onze ziel kan verlangen naar God. En zo mogen we Sipke de Boer veilig 
weten thuis bij God, zijn hemelse Vader, die we mogen naderen dankzij Christus, 
onze Heer. 
Moge de Here God de gedachtenis aan Sipke de Boer tot zegen stellen voor zijn 
kinderen, kleinkinderen (op wie hij trots was) en de achterkleinkinderen en allen 
die hem hebben gekend en gewaardeerd.
Ds. Scheltens

Contact
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Woensdag 13 april 2016

Vluchtelingen, hongersnood, aardbevingen. Er is veel leed in de wereld. 
Armoede, depressiviteit, eenzaamheid, dit komt heel dichtbij. Hoe kan je omzien 
naar elkaar en hoe laten we zien dat we als christenen veel kunnen betekenen voor 
een samenleving en wereld in nood?
Op woensdagochtend 13 april komt Ali de Goede uit Ede met ons nadenken over 
het thema ‘Omzien naar elkaar’. Tijdens deze vrouwenmorgen zal zij vanuit de 
Bijbel een praktische toepassing maken, hoe wij mogen staan in deze turbulente 
tijd. Een tijd waarin juist wij het Licht mogen laten schijnen op alle duisternis.
De Vrouwenochtend is bedoeld voor vrouwen van alle leeftijden die elkaar willen 
ontmoeten en zich verder willen verdiepen in het christelijke geloof.
De ochtend zal gehouden worden in de bijzaal van de Gereformeerde kerk, 
Oranjestraat 31 in Lunteren. De zaal is open vanaf 8.45 uur en de ochtend zal om 
09.15 uur aanvangen. Er is geen kinderoppas aanwezig. 
We kijken ernaar uit om u/jou te ontmoeten!
De Vrouwenmorgen wordt twee keer per jaar georganiseerd en is bedoeld om 
vrouwen kennis te laten maken met de interkerkelijke Bijbelstudiegroep Samen 
Groeien. Wie zin heeft mee te draaien met een Bijbelkring is van harte welkom, op 
de dinsdag- of woensdagmorgen. Voor opgave en of informatie tel. 0318-643137.

Vrouwenmorgen



GESLAAGDE OLIEBOLLEN-AKTIE

Hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers, die het weer 
mogelijk hebben gemaakt dat de 
oliebollen-aktie ook deze keer 
weer is geslaagd!

Met name dank aan... Rene 
Geluk, die zijn ruimte 
beschikbaar stelde om te bakken, 
Hans van Beek, die 
verantwoordelijk is voor de 
heerlijke oliebollen,  samen met  
Frans Hijmans en bakkerij Van 
Voorthuizen , die het deeg 
leverde... Sipke de Boer, hij 

haalde de kuipen deeg al om 06.30 u op!...   Jeanine van Maanen voor het helpen 
tellen en inpakken van de oliebollen... Joke Hijmans en Gerda Kiela voor de 
uitgifte van de oliebollen. 

Dank aan alle gemeenteleden 
die oliebollen hebben 
gekocht of een gift hebben 
gegeven! Geweldig wat je 
met samenwerking kan 
bereiken. 

Hierdoor  is  de opbrengst  
dit jaar een bedrag van  € 
1100,00 dat inmiddels naar 
Jeruzalem  is overgemaakt.       

Contact
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Oliebollen actie 2015



Door uw inzet is het 
mogelijk  met elkaar 
een deel van de honger 
onder de allerarmsten in 
Israel  te bestrijden!

“Wat u aan de minste 
van mijn broeders 
hebt gedaan, hebt u 
aan Mij gedaan...”! 
(Matt.25: 40)

Met hartelijke groet,                                                                                                                                          
Ingrid van de Wetering.

Contact
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Wie kregen de bloemen ?

17-01 Zr. P. Boiten - Stienstra, Bisschopweg 124 
24-01 Br. en zr. Dubbelman, Park den Eng 25
31-01 Zr. A. de Boer – van Solkema, Oude Arnhemseweg 61
07-02 Zr. W. Welgraven, Mielweg 31
14-02 Fam. Bos, Molenparkweg 49
21-02 Br. en zr. Oosterloo, Mgr. Nolensstraat 19



             

Zaterdag 16 april 2016 
Meikade 57, Ederveen 

___________________________________________ 
 

Op 16 april 2016 organiseren wij D.V een grote rommelmarkt . De 
opbrengst is voor hulp aan Szentmarton/Sanmartin e.o.( Roemenië) 

 
 

Wij zoeken, vanaf nu, 2de hands 
volwassenenkleding, boeken, meubels  

en rommelmarktspullen . 
 

Hebt u nog mooie volwassenenkleding, boeken, meubels of 
spullen die u toch niet meer gebruikt, zou u dan zo vriendelijk 

willen zijn om die bij ons te bezorgen. 
 

Wij willen graag uw spullen ontvangen op Lunterse kade 6A, 
6744 PH,  Ederveen. 
Tel nr: 06-22488895 

 
We kunnen evt. spullen op afspraak ophalen:   

Tel nr: 0318-573977 
 
 

Succes met uw voorjaarsopruiming en tot ziens op 16 april op 
 Meikade 57, 6744 TB,  Ederveen 
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EDE FM ether FM 103,7 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: 
via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via 
www.edefm.nl

Programma’s elke maandagavond: 

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en 
Cees Kwist. 
Herhaling: zondag 8.30 uur. 

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk 
leven in Ede c.a. 
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton 
Kanis, Marcel Westra en Daan Laban.  Herhaling: zondag 12.00 – 
13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Bea 
Koops, 
Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

Contact
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Kerkvenster 

http://www.edefm.nl
http://www.edefm.nl
http://www.edefm.nl
http://www.edefm.nl
http://www.edefm.nl


TOPSLAGERIJ 
AB VAN LEEUWEN

Vlees

van 

eigen

slacht
Molenparkweg 1 Lunteren

Tel: (0318) - 484938
N IEUWE E RF 5 ~ 6741 AN L UNTEREN

T EL /FAX (0318) 483237

Diederick Truin & Bettine van der Laan

Zorgvuldig, ongedwongen 
en oprecht.

Telefoon: 0318 - 41 46 20 
(24 uur per dag, ook in het weekend)
 
Monuta Hofrust
info@monutahofrust.nl
www.monutahofrust.nl

Contact
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Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren

Tel.: (0318) 482726

Personal computers
Netwerken
Exact financiële
programmatuur
Standaard- en
maatwerkprogrammatuur
Computerbenodigdheden
Advisering en Systeembeheer

Dingerlaan 9  6741 DD Lunteren
telefoon (0318) 482622  fax (0318) 485249

e-mail: a.vonhof@vonhof.nl

Postweg 19/21
6741 BA Lunteren

Tel.: (0318) 485153
Mob.: (06) 54294709

A U T O M A T I S E R I N G

Esso Tankstation „De Stroet“

Hullerpad 34  6741 PA Lunteren
Tel. 0318 - 488188   Fax. 0318 - 488189

Slagerij v.d. VEEN
Dorpsstraat 167

Tel. (0318) 48 22 05

Contact
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PROGRAMMA ‘KERKVENSTER’ APRIL 2016

4 APRIL 2016
Interview met Ide Zinkstok over 'Christelijke lectuur'. Lied van de 
Week: ‘Zoals een moeder zorgt’. (NLB811). Column:  Meindert 
Dijkstra. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek. 

11 APRIL 2016
Vraaggesprek met Janus van Tilburg en Gert van de Top  over 
‘Contacten in Roemenië’. Lied van de week: ‘Op mijn levenslange 
reizen’ (NLB’812). Column: Piet Griffioen. Muzikale fragmenten. 
Actuele berichten.

18 APRIL 2016
In de rubriek ‘In ’t Vizier” praten drie redactieleden over treffende 
lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de 
Week: ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’. (NLB 845). Column: Gijs 
Achterberg. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

25 APRIL 2016
Interview met Ingrid de Gier over ‘Visie op kerkelijk jeugdwerk nu’. 
Lied van de Week: ‘Wat ik gewild heb.’ (NLB 962). Boekbespreking: 
Peter Blokhuis. Actuele berichten. Intermezzo’s: muziek en zang.

Contact
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Op woensdag 
10 februari 
hadden we een 
leuke, 
informatieve 
lezing over 
ZOA projecten, 
onder andere in 
Oeganda “Bees 
and Trees” 
geheten. Jan 
Bos, komend 
uit Lunteren, 
was een vlotte 

en enthousiaste verteller. 
Hijzelf was oprichter van een 
schooltje “de Jan Bos 
school”. Wat een verschil 
tussen ons leven hier en de 
mensen daar!

Nu zijn we op weg naar 
Pasen en onze paasviering. 
Deze valt op woensdag 16 
maart aanvang 14.30 uur. De 
heer J.de Weger uit Boxtel 
houdt dan een voordracht met 
als titel “muziek rond Pasen” 

Contact
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Senioren Commissie
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met onder andere het “Stabat Mater” van Vivaldi en muziek van andere 
componisten.

Wij hopen u dan weer allen te zien. Ook nieuwelingen zijn van harte welkom! 

Hebt u problemen met vervoer bel dan bijtijds Coby Robijn tel. 483844. Onze 
slotbijeenkomst valt op woensdag 1 juli . Tot ziens en welkom op woensdag 16 
maart!

Met vriendelijke groeten, Coby Robijn, Rina Waaijenberg en Wil Slettenaar.
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Inzamelingsactie Voedselbank
Vorig jaar hebben de gezamenlijke diaconieën een inzamelingsactie gehouden 
voor de Voedselbank. 
Dat willen we nu weer doen in de maanden maart en april in onze kerk. In deze 
maanden kunt u op de zondagen en op de dinsdagavonden weer levensmiddelen 
inleveren in de daarvoor bestemde kratten in de kerk. 
Er is vraag naar producten voor een warme maaltijd. Alles wat in potten, blikken 
en pakjes zit en houdbaar is en waarmee een heerlijke warme maaltijd bereid kan 
worden. Rijst, pasta, groenten, sauzen en lekkere vruchtjes in blik als toetje (geen 
vers fruit). Broodbeleg zoals pindakaas of chocopasta mag ook. 
Uw bijdrage hierin wordt van harte aanbevolen. 

Collecte bestemming 24 maart  2016 

De Hoop
Depressie, angsten, verslavingen... Het zijn problemen waar heel wat mensen, 
jong en oud, in hun leven tegenaan lopen en u misschien ook wel. Soms weten 
mensen niet goed hoe ze met deze problemen moeten omgaan. 
De Hoop biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen die met 
psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen kampen. Daarnaast biedt 
De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De Hoop is een 
evangelische hulpverleningsinstelling.
De Hoop heeft haar hoofdvestiging in Dordrecht. Daarnaast is De Hoop onder 
andere actief in Rotterdam, Houten, Amersfoort en Vlissingen.

Collecte bestemming 17 april 2016 

Zorgeloos vakantie vieren in Nederland
Jaarlijks organiseert Het Vakantiebureau een zeventig-tal diaconale vakantieweken 
voor 2.600 mensen die niet meer alleen op vakantie kunnen gaan. In de praktijk 
zijn dit vooral ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Onder de 
naam: ‘Vakantie met aandacht’ geniet ook deze groep, vaak eenzame mensen, van 
een welverdiende vakantie. 
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De diaconie beveelt deze beide collecten van harte bij u aan. 

Opbrengsten collecten:

3e kwartaal 2015
5-jul. De Vluchtheuvel € 326,35

9-aug. Roosevelthuis € 207,67
30-aug. Exodus € 277,59

6-sep. Bekercoll: Open Doors € 576,91
20-sep. De Hoop € 369,87
27-sep. St. Vluchtelingenhulp € 706,73

4e kwartaal 2015
11-okt. ZWO projekt € 545,77
4-nov. Dankdag: Vluchtelingenhulp regionaal € 946,98

15-nov. Bekercoll: Roemenië € 446,90
29-nov. Kerst-Inn Lunteren € 232,76
13-dec. Kinderhospice Binnenveld € 493,01

Opbrengst Diaconiebalans 2015
De actie Diaconiebalans 2015  heeft het mooie bedrag van          
€ 4290,00 opgebracht, waarvoor we alle gevers/geefsters heel 
hartelijk bedanken.

�1



Onderling medelevenOnderling medeleven
Onderling

medeleven
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Zr. E. van der Woerd- van de 

Kemp, Hullerpad 19, heeft onlangs in 
het ziekenhuis Gelderse Vallei een 
tweede kuur van een serie kuren 
ondergaan. Wij wensen haar en haar 
man goede moed toe en kracht van 
God. Ga met God en Hij zal met je 
zijn, jou nabij op al je wegen. 

Br. Ad Baars, Witte de Withstraat 

15, Ede, ouderling van onze 
gemeente, is vroegtijdig uit Spanje 
van familiebezoek weergekeerd en is 
meteen geopereerd in het ziekenhuis 
De Gelderse Vallei. We hopen, dat de 
plotselinge aandoening onder controle 
is. En hoe onze wegen ook gaan, we 
mogen Gods liefde en trouw ervaren, 
waar en hoe we ook gaan, liggen of 
staan.

Br. H. Westerink, Bisschopweg 

60, is al geruime tijd in het gebouw 
voor de revalidatie in Norschoten te 
Barneveld. Het valt allemaal niet mee. 
Moge de Heer hem in het ziekenhuis 
en zijn vrouw thuis omringen met zijn 

belofte dat Hij niet loslaat wat een 
begin vindt in zijn hand!

Zr. Dinie Brands- Karssenberg, 

ds.Liesseliuslaan 20,  heeft ernstige 
rugklachten en daardoor is zij sterk 
aan huis gebonden. Gelukkig zijn er 
lieve mensen die ook willen assisteren 
waar nodig. We wensen haar 
beterschap en in en door alles heen 
Gods nabijheid.

Br. R. van den Heuvel, 

Klomperweg 64, is na enkele weken 
revalidatie in Norschoten te Barneveld 
weer thuis gekomen. Voor hem en zijn 
partner Renske Feenstra is dat 
rustgevend, maar de lichaamskracht is 
nog niet zoals het zou behoren. Maar 
ook in onze beperktheid mogen we 
rusten in de schaduw Gods en kracht 
ontvangen van zijn Geest! 

Zr. J. van der Velde- Meyer, 

Oranjestraat 24, is na weken in het 
UMC te Utrecht weer thuis gekomen. 
De vermoeidheid is niet weg, maar de 
rust thuis doet haar goed en de 
liefdevolle zorg van Dirk en de 



kinderen is als een warme deken. 
Mooi om met Psalm 23 te zingen: 
“Ik wil van God als van mijn herder 
spreken. Onder zijn hoede zal mij 
niets ontbreken.”

Zr. Sylvia van Hunnik- van 

Kuiken, Everlaan 43, is dankbaar 
dat er een arts is gevonden die t.z.t. 
een vervolgoperatie wil uitvoeren. 
Vooralsnog probeert Sylvia weer op 
krachten te komen, al moet zij zich 
wel ontzien als het om ‘zwaar 
werk’ gaat. Zij en Ton weten hoe de 
Heer hun Herder is!

Zr. Wilma van Garderen heeft 

veel het ziekenhuis moeten 
bezoeken voor behandelingen en we 
hopen dat het alles tot genezing zal 
zijn! Moge de Heer haar omringen 
met Zijn zorg en liefde. 

Br. R. van der Horst, Veenweg 

17, is in het ziekenhuis te 
Nieuwegein voor een operatie 
geweest en de periode van 
aansterken is nu aangebroken. Wij 
wensen hem en zijn vrouw kracht 
en sterkte van de Heer, onze goede 
Herder!

In Norschoten wordt br. Bertus 

Borren verzorgd. Zijn adres is: dhr. 

E. Borren, Norschoten, Kweekweg 
5–k4, 3773 BH Barneveld verzorgd. 
Voor zijn vrouw Riek, Edeseweg 
51/C/202) 6733 AC Wekerom, ook 
een hele zorg in al haar ook eigen 
zorgen. Moge de Heer ons 
opvangen waar wij het soms niet 
weten hoe te gaan en zo Bertus en 
Riek Borren ook nabij zijn.

In Norschoten wordt ook 

verpleegd zr. Dicky van Grootheest, 
Klaverweide 1 GK, 3773 AW 
Barneveld. Haar zus Janny, Kees de 
Koninglaan 18, probeert haar zoveel 
als kan te bezoeken. Daarvoor is zij 
wel afhankelijk van wie haar wil 
rijden i.v.m. ook eigen zwakke 
gezondheid. In Psalm 62 staat dat 
we ons hart mogen openen voor 
Hem, want God is onze schuilplaats. 

Hoe spreek je in onderling 

meeleven over het grote verdriet in 
gezinnen waar sprake is van 
echtscheiding? Nee, dat doe je niet 
zo eenvoudig, omdat het zo divers, 
verwarrend en complex is. Maar 
ook in onze gemeente zijn mensen 
die groot verdriet hebben om de 
brokstukken die zij in hun leven  
moeten meemaken.  Laten we als 
gemeente ook opmerkzaam zijn op 
hen! Moge God ook daar zó zijn 
waar zo verstaan wordt:  God,vang 
mijn tranen op in uw kruik (Psalm 
56: 9).
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Kerkhofl aan 29, Lunteren, T. 0318 487271, E. info@cnsdetriangel-lunteren.nl
Contactpersoon en directeur: Klazien van der Vlist-Wolfswinkel

www.cnsdetriangel-lunteren.nl

Triangel ouders kiezen voor: 
  aandacht voor normen en waarden;
  gezamenlijke weekopening en weeksluiting voor en door de kinderen;
 onderwijs gericht op zelfstandig werken en samenwerken;
  extra begeleiding onder schooltijd: rugzakbegeleider, kinderfysio-/

 ergotherapeut, dyslexie behandelaar;
  oog voor pluskinderen en kinderen met dyscalculie;

rede school, dus alles onder één dak: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal 
 en BSO door de Blauwe Das;
 professionele tussenschoolse opvang.

CNS vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

een bewuste keuze
‘Een school met visie en zorg 
door als school, gezin en kerk 

samen te werken.’

Hedendaags Christelijk Basisonderwijs

Iedereen is welkom!

voor de eerste 8 schooljaren van uw kind

Contact
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In de kring van onze gemeente zijn 

veel mensen die met zorgen, 
onderzoeken en  teleurstellende 
uitslagen van onderzoeken te maken 
hebben. Wat in stilte wordt beleefd, 
telt ook mee. Moge Gods zegen 
rusten op onze verbondenheid met 
elkaar en de vele pastorale bezoeken 
die dit seizoen weer gebracht.
Mogelijk voelen we ons wel 
aangesproken door de woorden uit 
het lied Toon mijn liefde dat in de 
avonddienst van 6 maart jl. gezongen 
is:

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde, aan de ander,
dien de ander, zo heb Ik ook jou 
liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

Met vriendelijke groet, uw 
predikanten-echtpaar. 

Contact
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Leven naar het licht

Bloemen in de grond richten hun kopjes naar de zon.
Zo staan ook mensen soms gericht met hun leven naar het 
Licht.

Sylvia	van	Hunnik



Hallo, even voorstellen: Ik ben Sifra Baayen- Op ’t Land en komende  
zondagavond 3 april zal ik voorgaan bij u in de kerk.
Ik woon in Utrecht, ik ben 28 jaar en ik ben inmiddels afgestudeerd  
als theoloog. Ik werk als gastpredikant in Utrecht, Brabant, Zeeland 
en Zuid-Holland. Ik houd van zingen en binnenkort komt er een CD uit  
van het Liedboek waar ik met mijn koor ook op meezing. In de  
kerkdienst houd ik van beeldend vertellen, waarbij ik soms  
schilderijen neem uit de geschiedenis, maar ook video’s en foto’s die 
recent viral zijn gegaan.

Vriendelijke groeten,
Sifra Baayen
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Avonddienst

Leven naar het licht

Bloemen in de grond richten hun kopjes naar de zon.
Zo staan ook mensen soms gericht met hun leven naar 
het Licht.

Sylvia	van	Hunnik



Oranjepraat
  

  O R A N J E P R A A T
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Een wandeling om nooit te 
vergeten  
                 
Lukas 24: 13-35 (de Emmaüsgangers)

Twee mensen wandelen.
Ze zijn opgewonden in gesprek met 
elkaar.
Je ziet ze lopen.
Niet alleen hun benen bewegen, ook 
hun armen maken drukke gebaren.
Of ik er bij geweest ben?
Nee, maar als je leest Lukas 24 over 
de twee Emmaüsgangers, kun je niet 
aan de indruk ontkomen, dat ze praten 
met hun mond en met hun handen 
tegelijk.

Lucas

We hebben met Lucas maar weer een 
schrijver van formaat in de Bijbel.
Als je na tweeduizend jaar nog zo kunt 
overkomen, daar teken ik voor!
En de studeerkamer is niet zijn 
werkterrein. Hij heeft empirisch 
onderzoek gedaan, straatonderzoek 
misschien wel. Om de mensen van het 
eerste uur der gebeurtenissen rond 
Jezus op te sporen.
En vertellen kan Lucas!

Nogal heftig tegen een 
weggenoot

Twee mensen op weg van Jeruzalem 
naar Emmaüs, ja een gewone weg 
tussen twee plaatsen. Maar na alles 
wat er de dagen ervoor wat gebeurd is, 
ligt die weg er niet zo vanzelfsprekend 
meer. Het is een lijdensweg geworden. 
Die twee mensen lopen vol van het 
verdriet, dat hun leermeester en vriend 
gevangen is genomen, ter dood 
veroordeeld en aan een kruis is 
geëxecuteerd. Hoe heeft het zo ver 
kunnen komen? Hun hele verwachting 
van Gods Koninkrijk is geknakt.
Zo heftig is het wel.  
En dan houdt iemand hen staande.
Een weggenoot, die bescheiden en 
beleefd op rustige toon informeert 
waar het intense gesprek over gaat.
En mogelijk nog heftiger wordt hun 
reactie: ja, het is al met al een heel 
wonderlijk gebeuren. Want enkele 
vrouwen uit onze vriendenkring 
hebben op de derde dag na zijn dood 
ontdekt, dat zijn lichaam niet meer in 
het graf is. En is het niet heftig om te 
horen, zo vertellen ze verder, dat ze 
daarbij ook nog hebben opgemerkt, 
dat er engelen bij het graf zijn geweest 
die klip en klaar hebben aangegeven, 
dat Jezus leeft?



Vriend, ja de Messias

De hoop is de bodem ingeslagen. En 
ze storten hun hart uit tegenover de 
vreemde weggenoot. Het is 
afschuwelijk om een vriend te 
verliezen. Maar deze man is meer dan 
een vriend: Hij is de Messias, de 
Verlosser, de Beloofde, de man van 
wie de profeten hebben geprofeteerd, 
dat Hij het Vredesrijk zal brengen. En 
zoals Hij heeft gesproken over God en 
mens, dat is in één woord 
‘indrukwekkend’. Hij is een ziener, 
heeft visie en zet een lijn uit in het 
leven, waarbij het tijdelijke en het 
eeuwige in elkaars verlengde komen 
te liggen. Dat is zo ontroerend mooi, 
zo bezielend sterk en zo volstrekt 
nieuw, dat wij in ons gevoel geraakt 
zijn op een unieke manier.

Reactie

Hoe zou de weggenoot reageren? Zou 
hij zeggen: jullie zijn erin gevlogen? 
Want wie zich aandient als verlosser, 
strooit zand in de ogen? Zou hij dat 
antwoorden op hun openhartige 
ontboezemingen?
Nee, Hij schudt zijn gespreksgenoten 
wakker. Jullie zijn zonder inzicht en 
traag van begrip. Jullie lezen de oude 
boeken wel, Mozes en de profeten, 
maar je leest over de belangrijkste 
dingen heen!En zo blijven die boeken 
gesloten voor jullie. Anders hadden 
jullie de kruisdood beter begrepen. 
Het is noodzakelijk geweest voor 

jullie vriend. Want die dood is voor 
Hem de toegang tot de heerlijkheid, 
tot onvergankelijk leven.

Goddelijke logica

Misschien is het wel de wonderlijkste 
zin uit heel het Evangelie van Lucas: 
‘Moest de Christus dit niet lijden om 
in zijn heerlijkheid in te gaan?’ Het 
moest: een heilig ‘moeten’, niet een 
banaal ‘moeten’. Geen goedpraten van 
één of ander principe, waarbij helaas 
doden vallen. Een verzoenend 
‘moeten’ omwille van heil! 
Dat ‘moeten’ is een kernpunt in het 
Evangelie. Zo wordt de menselijke 
schuld aan het lijden van Jezus 
opgenomen in het verzoenend werk 
van Christus: vergeving van de 
zonden.
Dat is niets minder dan een inkijk in 
Gods logica: de mens moet verlost 
worden en dat zal gebeuren ook. En 
de Here God knapt het zelf op: het 
verzoenend werk is een onderonsje 
van Vader en Zoon en geen mens 
wordt er slachtoffer van, alleen maar 
winnaar, meer dan overwinnaar, zegt 
Paulus. ‘Golgotha’ is dus heel wat 
anders dat IS, Boka Haram en Al-
Shabaab doen.

Geheim

Of  je het nu ziet of niet: er ligt een 
geheim onder ons leven. Dat geheim 
is het kruis en de opstanding van Jezus 
Christus. Het is even weerzinwekkend 
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Rekening t.n.v Bankekeningknummer

College van Kerkrentmeesters NL54RABO0337512329

Diaconie NL30RABO0337557381

Commissie ZWO (Zending) NL76RABO0337564701

ZWO project Lunteren NL58RABO0337578508

Jeugdwerk NL36RABO0337555818

Roemenie Commissie NL48RABO0337500312

Collectebonnen NL13RABO0337535183

!

www.prezend.nl
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Postweg 67   Lunteren    
T 0318- 487273    E  info@vdwerfautoschade.nl

Wist u dat wij ook:
✔  Caravan- en camperschade herstellen?
✔  Oldtimers restaureren?
✔  Sterretjes in ruiten repareren?
✔  Ruiten vervangen?
✔  Industrie spuitwerk verrichten?
✔  Rechtstreeks schade afhandelen?
✔  Gratis uw WA schade verhalen?

A U T O S C H A D E

Dé schadehersteller van 
Lunteren en omstreken 
voor ALLE merken!

www.vdwerfautoschade.nl
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als levensnoodzakelijk. En tegelijk is 
er het geheim, dat leven pas echt leven 
wordt, als God zijn liefde voor ons 
geeft zoals Hij gedaan heeft in de 
kruisdood van zijn Zoon. Als je die 
liefde niet ziet, wordt de kruisdood 
enkel een onaanvaardbaar drama. 
Totdat de weggenoot laat zien: het 
leven ontspringt aan het offer uit 
liefde. Daaruit komt een ander 
levensspoor, dat niet door hebzucht en 
egoïsme is getekend. Het eeuwenoude 
geheim wordt zichtbaar: leven komt 
voort uit liefde.

Brood brekend

Nog zien Kleopas en zijn reisgenoot 
niet wie die andere weggenoot is. 
Maar ze raken geboeid en verwarmd in 
hun gevoelens en nodigen hem uit om 
maaltijd te houden. En bij het breken 

van het brood, dat de gastheer overlaat 
aan de gast - uit eerbetoon – gaan hun 
ogen en hart open: het is de Heer.
Brood brekend gaat het Kind van 
Bethlehem (= Broodhuis) zijn 
ongekende gang. Tot op de dag van 
vandaag herkennen wij Gods Zoon in 
het brood dat gebroken wordt om uit te 
delen, zodat ieder deel krijgt aan dat 
ene brood.
De gast die gastheer wordt, de dienaar 
die koning wordt, de Zoon die Heiland 
wordt, het Kind dat Man van Smarten 
wordt, de Gekruisigde die opstaat uit 
de dood – allemaal voor ons!
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AGENDA VOOR DE KERKENRAADSVERGADERING VAN DE 
GEREFORMEERDE KERK LUNTEREN,  TE HOUDEN OP 
MAANDAG 11 JANUARI 2016

Afmeldingen zijn binnengekomen van Geeske Telgen, Bram Munters, 
Marieke Buijnink en Ton van Vuren

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Ps. 121 en gaat 
voor in gebed. Aansluitend aan de opening houdt de voorzitter een 
indrukwekkende nieuwjaarstoespraak.

2. Verslag december
Naar aanleiding van het verslag vraagt Ernst Steinmeier naar de 
status van de collectebonnen. In welke waarde zijn zij verkrijgbaar en 
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hoe kunnen zij verkregen worden. Gevraagd wordt om dit duidelijk op 
de website aan te geven. De scriba zal dit aan het CKR doorgeven. 

3. Mededelingen moderamen
✦ Zr. Tineke de Vries wordt voorgedragen als ouderling. De 

bevestigingsdienst zal op 17 januari zijn. Dit betekent dat de 
bekendmakingstermijn korter is dan normaal, maar dit komt beter 
uit met het preekrooster en de aanwezigheid van onze eigen 
predikanten. De kerkenraad stemt hier mee in. 

✦ Er is een brief van Opella binnengekomen inzake het toetsen van 
draagvlak bij de kerkelijke gemeenten in Lunteren voor het 
realiseren van een aantal hospice plaatsen in de Honskamp. In 
maart zal hier een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 
verschillende gemeenten plaatsvinden.

✦ Op 17 februari zal er een vergadering plaatsvinden van de 
gezamenlijke moderamina van de Oude Kerk, de Maranathakerk 
en de Gereformeerde Kerk. Vanuit onze gemeente is het voorstel 
om te spreken over de hospiceplaatsen in de Honskamp en de 
wijze waarop onze gemeenten meer met elkaar te verbinden.

4. Opgave rondvraag
Josephine Hofkes, Jan van Voorthuizen, Ben Wielstra.

5. Thema 
Wim leidt het thema in. Dominees en burgemeester hebben een 
jaarlijks overleg. Dit jaar stond de vraag centraal hoe de gemeente om 
moet gaan met bezwaren tegen asielzoekers en vluchtelingen. In de 
gemeenteraad is tot twee keer toe een motie aangenomen om gastvrij 
te zijn. Wim Scheltens heeft in deze bijeenkomst aangegeven  dat het 
van belang is om hen verantwoordelijkheid geven, hen serieus te 
nemen en om aandacht te hebben voor het draagvlak in de 
maatschappij. Meet and eat is in dit verband een mooi initiatief. Wel 
roept dit vragen op als: wat zou we nou willen met het contact? Willen 
we laten we zien dat we serieus met geloof omgaan? 
IJzebrand Werkman gaat in op het functioneren van het Diaconaal 
Platform Ede. Het COA en het Diaconaal Platform zijn inmiddels niet 
meer on speaking terms, doordat vanuit het Platform afspraken niet 
zijn nagekomen. Inmiddels is er een initiatief (CVV) om te proberen om 
weer in contact met het COA te komen, zodat mensen alsnog 
uitgenodigd kunnen worden voor Meet and eat. De wens is om elke 
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kerkenraadsvergadering een update te krijgen. Actie IJzebrand 
Werkman. Koen Middelkoop zoekt de exacte toedracht uit. 

Binnen de kerkenraad bestaan vragen over het thuis ontvangen van 
vluchtelingen. Is het veilig om thuis uit te nodigen? Waarom kan dit 
niet in de kerk? Misschien is de communicatie dan wel makkelijker?  
IJzebrand Werkman geeft aan dat met de contactpersonen over deze 
initiatieven is gesproken. Men wil voorzichtig beginnen en 
kleinschalig contact organiseren. Dit is ook een punt voor de 
gemeente avond. 

6. Pastorale mededelingen
Is besproken.

7. Mededelingen vanuit de wijken
Is besproken

8. Mededelingen van commissies
Diaconie
✦ Koen Middelkoop bedankt de jeugdouderlingen voor de 

medewerking aan de kerstzangochtendzang. 
✦ In maart en april is onze gemeente aan de beurt voor de actie 

voor de Voedselbank.
✦ Er zijn nog steeds vacatures binnen de diaconie. De verwachting 

is dat de komende jaren het aantal vacatures groter wordt . 
✦ De Kerst Inn is geweldig verlopen met 75 man aan tafel. Wim en 

Ria Scheltens hebben hun medewerking  verleend. Volgend jaar 
zal het initiatief voortgezet worden.

9. Rondvraag
Is besproken. 

10.Afsluiting
IJzebrand Werkman sluit af met het lezen van Rom. 14. Gezamenlijk 
zingen we Lied 90a de verzen 1, 5 en 6.



Uit de protestantse classis Ede, 28 januari 2016

-De classicale vergadering (CV) heeft voordracht voor de verkiezing van het 
Breed Moderamen unaniem overgenomen. Ds. G.C. Bergshoeff (Hervormde 
gemeente Scherpenzeel) volgt ds. A. Boelhouwer op als voorzitter, ds. J.P. Nap 
(Hervormde gemeente Lunteren) wordt vicevoorzitter, oud. P. Bikker is 
herkozen als scriba, oud. mw. H. Dolstra-Muggen blijft actuarius.

-De synode heeft gevraagd of de CV er mee in kan stemmen dat het ‘Dienstboek 
– een proeve’ wordt vastgesteld als dienstboek van de Protestantse Kerk. In 
2004 is dit dienstboek – dat o.a. een groot aantal gebeden, teksten, orden van 
dienst en liturgische formulieren voor gewone en bijzondere diensten en 
vieringen bevat – voor tien jaar vrijgegeven ter beproeving. Tijdens de 
bespreking in de CV kwam duidelijk naar voren dat er binnen de classis 
verschillend gedacht wordt over het dienstboek. Een deel is blij met het vele 
materiaal dat vanuit het Dienstboek wordt aangereikt, waaronder ook de 
(hertaalde) klassieke formulieren, een deel heeft grote moeite met bepaalde 
onderdelen, bijvoorbeeld waar het gaat om de orden van dienst m.b.t. het 
zegenen van andere levensverbintenissen dan die tussen man en vrouw. Aan de 
synode zal worden gevraagd of het mogelijk is om bij het Dienstboek dezelfde 
formulering te gebruiken als bij de aangewezen Bijbelvertalingen en de psalm- 
en gezangboeken: dat hiervan in de eredienst bij voorkeur gebruik gemaakt 
wordt.

-Het grootste deel van de vergadering werd gewijd aan de bespreking van de 
nota ‘Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg’, die in de november unaniem 
door de generale synode van de Protestantse Kerk werd aanvaard. Synodelid A. 
Bijl leidde het thema in en legde o.a. uit dat een groot aantal beslispunten nu in 
diverse werk- en klankbordgroepen wordt uitgewerkt. Vervolgens werd in 
groepjes gesproken over een aantal vragen:

1. Hoe kijkt u aan tegen deel I van de nota Kerk 2025, de analyse van de kerk in 
de huidige maatschappij; wat herkent u wel of juist niet en wat zou u eventueel 
willen toevoegen. 
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2. Voor de toekomst wordt voorgesteld de 74 classes terug te brengen tot acht 
regionale classes om leiding te geven aan het leven en werk van de kerk in deze 
regio (voor ons wellicht ter grootte van de provincie Gelderland). Wat ziet u als 
voor- of nadelen van dit voorstel? 

3. Door dit voorstel vervalt de rol van de huidige classis als plaats van ontmoeting 
en gesprek tussen gemeenten van de Protestantse Kerk in de directe omgeving. De 
nota laat de mogelijkheid open om op vergelijkbare basis deze onderlinge 
ontmoeting vorm te geven. Hoe belangrijk vindt u (en naar verwachting uw 
kerkenraad) deze functie en welke invulling zou u eventueel in de toekomst 
hieraan willen geven? 

4. a) Wat vindt u van het voorstel om een predikant te benoemen als voorzitter 
van de regionale classis, verantwoordelijk voor gemeenten en predikanten (pastor 
pastorum) in de regio? b) Wat vindt u ervan wanneer deze voorzitter van de 
classis “bisschop” genoemd gaat worden en hoe zal dat ervaren worden in de 
gemeente? 

5. Wat vindt u van het voorstel om de mobiliteit van predikanten te stimuleren en 
(in overleg met de gemeente) hieraan een termijn van twaalf jaar te verbinden?

Uit de korte terugrapportage van een geanimeerde bespreking bleek dat de 
beschrijving van de huidige tijd, de “basics” , de kern van geloven en kerk-zijn, 
en de uitdagingen waar we voor staan breed gedeeld worden. Over de 
verschillende voorstellen lopen de meningen uiteen. Zo was er zorg dat één 
regionale classis voor heel Gelderland op te grote afstand van de gemeenten komt 
te staan, waardoor ook de ontmoeting tussen gemeenten minder wordt.  Voor het 
gebruik van de term “bisschop” voor de voorzitter van deze regionale classis was 
niet veel enthousiasme, ook is er vrees dat deze voorzitter te veel invloed krijgt. 
Over het bevorderen van de mobiliteit van predikanten werd verschillend gedacht: 
in sommige groepen was er bijval voor dit voorstel, maar andere groepen lieten 
weten dat de mobiliteit niet dwingend moet worden opgelegd.

In april gaat de bespreking en besluitvorming in de generale synode weer verder.

Henny Dolstra, actuarius protestantse classis Ede
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Administraties

KRYPTONSTRAAT 36  6718 WR  EDE

TELEFOON 0318 - 69 33 91    FAX 0318 - 64 67 85 

E-MAIL: INFO@SPELT-FA.NL

 

 

  

Belastingaangifte
 

 

Begeleiding

 

 

Advisering

 

 

Wij maken werk van uw 

administratie- of be
lastingprobleem

Het  adres voor:
 
 * verf
 * glas
 * behang
 * zonwering
 * gordijnen
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Oproep voor de Actiedag op 17 september 2016

Beste gemeenteleden,

Op zaterdag 17 september 2016 willen we weer een Actiedag organiseren.

De laatste k eer dat dit heeft plaatsgevonden was in 2010, dus de hoogste 
tijd om weer in actie te komen dachten wij.

Doelstelling van een Actiedag is zoals altijd tweeledig.

Het samenbinden van gemeenteleden (nog meer dan al het geval is) en 
het heeft een financieel voordeel (hopelijk) voor ons als kerk.

We hopen dan ook op uw aller spontane medewerking om deze dag tot 
een succes te laten worden.

In eerste instantie is het belangrijk om opslagruimte te vinden voor 
goederen die we willen gebruiken voor de bazaar/rommelmarkt.

Wie van u heeft er ruimte beschikbaar om spullen op te slaan in de 
vorm van?:

Garage
Schuur
Zeecontainer

Over deze opslagruimte(n) willen we graag beschikken vanaf 16 april 
2016 tot aan de Actiedag op 17 september 2016

Het is niet de bedoeling dat er in de tussenliggende tijd allerlei goederen 
zullen worden gebracht, maar om dat op 2 nog in te plannen zaterdagen te 
laten gebeuren.
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Omdat er goederen overblijven van het Lenteplein op 16 april 2016, die wij 
gratis kunnen krijgen, is opslag vanaf die datum nodig.

Wij hopen op uw positieve reacties, waarvoor wij u reeds bij voorbaat 
hartelijk willen danken

Uw reacties kunt u op de volgende wijze melden.

Telefonisch bij Wim Spelt:

0318-613115 of 06-12179646 of email: info@spelt-fa.nl of 
wdspelt@hotmail.com

Namens de voorbereidingscommissie

Wim Spelt
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Data inleveren kopij 
Contact 2016

28-3 
2-5 
13-6 
22-8 
26-9 
7-11 
28-11 
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ZWO commissie
Van de ZWO Commissie

Contact
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ZWO
7-feb. ZWO € 594,52

Opbrengst spaardoosjes € 86,38
30-mrt. zwo € 350,05

9-mei ZWO/Kia € 423,69
25-mei Hemelvaart € 247,25
8-jun. Pinksteren € 615,60

Opbrengst Collecten 2015

Zout

Het zout der aarde
werkt nog steeds.
Door inspiratie en Gods macht
behoud het zout zijn kracht.

Sylvia	van	Hunnik



Keurslagerij
J.W. van Rooijen

Dorpsstraat 122, Lunteren
Tel. (0318) 483096

   

Gespecialiseerd
in jne 

vleeswaren 
uit eigen 

worstmakerij

Er wordt aan huis geslacht

 
  

Minder verbruik, meer prestaties
De Zweedse ASKO wasmachine
heeft drie zaken nauwelijks nodig:
water, energie en waspoeder.
Zuinige standaard programma’s,
variabele persoonlijke programma’s,
speciale besparingstoetsen: aan
alles is gedacht. Op de techniek en
constructie is echter niet bezuinigd.
Pure kwaliteit!

A S K O K W A L I T E I T  U I T  Z W E D E N

Tel. 0318 482444

Maak een afspraak
voor bezoek aan onze showroom

Esso Tankstation „De Stroet“

Tel. 0318 - 488188   Fax. 0318 - 488189

BROUWER 
HEEFT ‘T

* IJzerwaren
* Gereedschappen
* Tuinartikelen
* Speelgoederen
* Luxe- en Kunstnijverheid
* Huishoudelijke artikelen

DORPSSTRAAT 149-153 - LUNTEREN - TELEFOON 0318-482339
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Word lid via rabobank.nl/woudenberg-lunteren

De coöperatieve Rabobank bankiert niet voor aandeelhouders maar voor klant

en samenleving. Als lid van de Rabobank heeft u een stem in het beleid van 

de bank én in de wijze waarop we onze samenleving samen sterker maken.

Samen zijn we de coöperatieve Rabobank.

die doorklinkt
 in de 
samenleving.

Een stem
hebben in
ons beleid
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Kerkelijke stand
Contact

53

Geboren 11-01-2016 Lola Liza van Grootheest, 
Everlaan 19

Overleden 28-01-2016 Br. J. Bakker, 
Meulunterseweg 58

15-02-2016 Br. Th.J. Wolff, Berkhofweg 45

17-02-2016 Zr. C. Baayen – van Schaik, 
Galgenbergweg 4

18-02-2016 Br. S. de Boer, Dorpsstraat 25 
– kamer 014

Ingekomen 01-03-2016 Br. en zr. De Ruijter, Engweg 
52

Verhuizing 22-01-2016 Zr. H. Borren – van 
Osnabruggen, Edeseweg 51/
C 202 6733 AC Wekerom 
  Oud adres: Meulunterseweg 
24



Verhuizing 04-02-2016 Br. en zr. Meppelder, 
Molenparkweg 63 B
Oud adres: Juliana van 
Stolberglaan 65 te Ede E

Br. M. van Dijk, Het Hoefje 3 A
Oud adres: Postweg 85a A

26-2-2016 Zr. T. van Dinter – van der 
Ploeg, Jaarsveld 33 E
Oud adres: Van Uvenweg 68, 
Wageningen E

1-3-2016 Fam. Blankespoor, 
Molenparkweg Oost 9 B
Oud adres: Honskamperweg 
60 C

Uitschrijving met 
attestatie 

14-1-2015 H. Nellestijn, Spiraesstraat 27, 
Ederveen

28-1-0201 Fam. C.M. Overduin - 
Roemenië

04-02-2016 A. Engelen, Padangstraat 82, 
Utrecht
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Qu
iz
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Door een software mankement heb ik lange tijd geen reacties meer binnen 
gekregen,
maar dat neemt niet weg dat de belangstelling bij een aantal van u nog steeds 
bestaat.

Zo ook een aardige opmerking van Mevr. Joke Brants-Colijn die het volgende 
schreef:
Weet u, dat de quiz ook een gezellig onderwerp van bespreking is bij een aantal 
mensen. 
Ik weet b.v. dat mevr. G. Top-Kuiper elke keer als Contact in de bus komt met 
buren en kennissen de quiz-vragen gaat overleggen onder het genot van een kopje 
koffie. Heeft ze leuk bedacht.
De quiz kan ook als onderwerp van gesprek verder en dieper gaan over de Bijbel. 
Tevens is het goed voor een gezellig sociaal contact.
Aldus het leuke briefje. 
Maar niet alleen mevr. Joke Brands, ook dhr. Boersma uit de Honskamp is een 
trouwe puzzelaar. Kon hij de antwoorden niet via de mail kwijt, dan kreeg ik ze 
wel telefonisch te horen. Kortom we gaan nog maar even door.

Benieuwd nu naar de antwoorden op de vragen uit contact nr. 5?

 Wel hier volgen ze;

1. Het is de kruik van de weduwe die grote schulden had en aan Elisa om hulp 
vroeg. Het is te vinden in 2 Koningen 4 vers 6.
In dit geval niet te verwarren met de weduwe van Sarefat, want het gaat 
hier om de meeste olie. Dat verhaal vindt u in 1 Koningen 17.

2. De jongste in de zaal is Benjamin. Hij kreeg van zijn broer Jozef zelfs een 
maaltijd in vijf-voud. Te lezen in Genesis  43 vers 34. 

 Zou hij dat allemaal op gekund hebben?



3. Het aantal zonen van Abram zijn er nl. 8. Te weten Ismaël;  Izaäk; Zimram; 
Jakson; Medan; Midian; Jisbak en Suah. De eerste twee kreeg hij bij Sara 
en de volgende 6 bij zijn tweede vrouw Ketura. Deze laatste worden 
genoemd in Genesis 25 vers 2.

 Hoewel, er bestaat ook een (Gronings?)  versje over Vader Abraham nl. 
“Vader Abraham had zeven zonen”. Kent u dat?

En dan weer een nieuwe serie twee maal aan de makkelijke kant en de laatste wat  
lastiger denk ik.

1. Honderdtwintigduizend mensen
Woonden in een grote stad,
Die gewis niet praten konden
En geen links of rechts verstonden
Zeg me toch eens waar was dat?

2. Waar werd de jongste lieveling
Uit nood gelegd te vondeling.

3. Ik wilde u nog even vragen,
Noem drie lifters op een wagen.

Ik ben benieuwd of u bij de laatste vraag alle drie de lifters kunt vinden of al 
weet.
In ieder geval veel succes maar weer.

M h.g.  H.G.  
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Jaarthema: 

Ontmoeting

 

Gereformeerde Kerk Lunteren (PKN)
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Toerusting 2016



Jansen
Iedere woensdagmiddag en zaterdag geopend
EDESEWEG 13, 6741 CP LUNTEREN, 
TEL/FAX 0318-482828

BOOMKWEKERIJ – TUINCENTRUM 
HOVENIERSBEDRIJF

sinds 1960

v o o r  g e z o n d  s l a p e n  e n  p e r f e c t e  k w a l i t e i t

Slaapkamers
Linnenkasten
Seniorenbedden
Tienerkamers
Slaapbanken
Bedbodems
Matrassen
Bedtextiel
Accessoires

GESPECIALISEERD
IN WATERBEDDEN

GRATIS PARKEREN!

DEALER VAN VEEL 
BEKENDE MERKEN

SHOWROOM MET
DIV. OPSTELLINGEN

Dorpsstraat 63
6741 AB Lunteren

Tel.: (0318) 486007
Maandag gesloten  Vrijdag koopavond

Telefoon

Internet

Morren Rietdekkersbedrijf

Dorpsstraat 195 A

6741 AG Lunteren

06 - 1237 2892

www.morrenrietdekkersbedrijf.nl

STROOMBERG 
MAKELAARDIJ
Makelaar en 
beëdigd taxateur o.g.

Molenparkweg 10
6741 ZR Lunteren
Tel. 0318 - 482916
Fax 0318 - 486327

www.stroombergmakelaardij.nl

bemiddeling bij aan- en verkoop
taxaties
hypotheken & assurantiën
persoonlijk advies
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Twee ontmoetingsavonden voor jongeren 
vanaf 18+: muziek en geloof en actief 
meedoen.

Plaats  : bij een deelnemer thuis

Data  : vrijdag 18 maart (gewijzigde datum)

Tijd  : vanaf 21.30 uur 

Leiding : Ds. Ria Scheltens-Ritzema

Twee ontmoetingsavonden met de profeet 
Zacharia. 

Prof. Eep Talstra heeft in CW enkele artikelen geschreven, die we samen lezen en 
overdenken. Teksten worden bij de deelnemers thuis gebracht.

Plaats  : kerkenraadskamer

Data  : donderdag 10 en 17 maart

Tijd  : 20.30 - 22.00 uur

Leiding : ds. Wim Scheltens

Gelovig zijn op zondag en maandag’.

Twee ontmoetingsavonden  bij het kampvuur, bij de fam. van Maanen, 
Barneveldseweg 13.
Data  : vrijdag 8 en 22 april

Tijd:  : 20.30 - 22 uur 

Leiding : Ds. Wim en Ria Scheltens 
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Twee gespreksavonden over gedachten van 
Bonhoeffer over Pinksteren. 

Vanuit de invalshoek 'Ontmoeten' willen we uit het werk van ds. Dietrich 
Bonhoeffer lezen en met elkaar spreken over een drietal vragen: a. Hoe bepaalt 
cultuur mede de houding christen/kerk-zijn? Je staat/leeft niet op een eiland, 
staat niet los van tijdgeest/cultuur/omgeving maar hoe daarin een 'eigenheid' die 
iets zichtbaar maakt van geloof/christen-zijn?

 b. Het idee van 'verzorgen van slachtoffers, maar ook 'spaak in 't wiel' (!) is nog 
steeds een heel actueel thema voor   kerk/christendom.

 c. Verwarring in 'ontmoeten' tussen groeperingen en belangen. De verharding 
van tegenstellingen en opkomende extremistische gedachtengoed.

Leesteksten worden weer vooraf bij de deelnemers thuis gebracht.

Plaats  : Huize van Tilburg, Boslaan 4

Data  : woensdag 2 en 16 maart  

Tijd  : 20 - 22.00 uur

Leiding : ds. Ria Scheltens-Ritzema en Janus van Tilburg
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Dagreis naar Naarden-Vesting 

We bezoeken de 
vestingwerken (bij mooi 
weer),de Grote Kerk 
(gebouwd tussen 1380 en 
1440; in 1455 begon de 
vergroting van de kerk tot 
grotestadskerk: een 
laatgotische kruisbasiliek 
met kooromgang.

We ontmoeten Comenius en 
ontdekken  allerlei 
historische plekjes uit deze 
stad die in 1300 stadsrechten 
had van Graaf Floris V en al 
eerder marktrechten had. Op 

het stadhuis uit 1601 staat het stadswapen van Naarden en de spreuk: "God regiert  
al anno 1601". 

We gaan per auto vanaf de Oranjestraat; aanwezig: 09.00 uur; thuis: rond 18 uur. 

Datum : zaterdag 4 juni

Leiding : ds. Wim en ds. Ria Scheltens
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Wie, wat, waar? 
 Predikanten Ds. W.J.W. Scheltens 

en Mw.ds. H.Z. 
Scheltens-Ritzema 

 
 
Oranjestraat 29 

 
 
Tel. 482723 

    
Kerkenraad Preases:  

H. Luchtmeyer 
 
Van den Hamlaan  8a 

 
Tel. 487783 

    
 Scriba: 

Holmer Doornbos 
 
Dorpsstraat 160 

 
Tel. 301478 

    
Kerkelijk bureau Voor alle berichtgevingen Yvonne v.d. Ploeg, 

Hermelijnlaan 31 
 
Tel. 483781 

    
Diaconie Voorzitter:  

Br. K Middelkoop 
 
Landzichtweg 18 
Culemborg 

 
Tel. 06-
51388632 of 
0345-534567 

    
 Secretaris A. Munters Zonneoordlaan 41 Tel. 610856 

    
 Penningmeester:  

D.H. Spelt - Sauer 
 
Engweg 17 

 
Tel. 613115 

    
 Klusteam: T. Oussoren Dorpsstraat 243 Tel. 482334 
    
Coll. van 
Kerkrentm.: 

Voorzitter: 
Ton van Vuren 

 
Klomperweg 103 

 
Tel. 483360 

    
 Secretaris: 

Aaltje  Blokland 
 
Veenweg 40/A 

 
Tel. 484145 

    
 Penningmeester:  

Raymond van Beek 
Vleermuislaan 
Vleermuislaan Klokkegat 34 

 
Tel.486227 

    
Kerktelefoon G. Zeldenrust Oranjestraat  35 Tel. 485425 
    
Financiële adm.: Spelt  Financiële 

Adviseurs 
Kryptonstraat 36 Ede  

    
Autodienst Kerkbezoek: A.Voskuil Wilbrinkstraat 2-13 

 
Tel. 483099 / 
0628707268 

    
Telefoonnr’s Kerkgebouw Oranjestraat Tel. 482068 
 Kosters Tel. 483536   of Tel. 485425 
 Organisten via: Margret 

Spelt 
 
 

Tel. 
0645960302  


