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           Startkrant  
     Activiteiten seizoen 2020/2021 
  

               Gereformeerde Kerk Lunteren 
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     __ Voorwoord  __ 

 

Dag allemaal, 

Afgelopen seizoen is een heel bijzonder seizoen geweest met vergaande 

maatregelen. Als gemeente mochten we niet meer samenkomen en 

activiteiten moesten stoppen. Toch bleven we als gemeente verbonden met 

elkaar door de liefde van Jezus. We hopen dat je mocht ervaren dat we 

toch samen gemeente konden zijn, waarin er naar elkaar werd omgezien. 

In deze startkrant vind je informatie over activiteiten voor het komende 

seizoen. Er zijn op dit moment nog veel onzekerheden en we weten nog niet 

hoe alle activiteiten vorm zullen krijgen. Een aantal activiteiten zijn daarom 

ook niet opgenomen in deze startkrant. We hopen en bidden dat er dit jaar 

mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten. 

Zo staat er dus een nieuw seizoen voor de deur. Het thema van dit seizoen 

is: het goede leven. Waarschijnlijk hebben we allemaal wel ideeën bij een 

goed leven. Een leven zonder corona zal daar mogelijk bij horen. Misschien 

denk je bij een goed leven aan maatschappelijke successen, vakanties en 

vrienden. Vanuit de bijbel kunnen we ontdekken dat het leven goed is 

wanneer je ervaart dat jouw leven in Gods Hand ligt. Daar is het veilig wat 

er ook gebeurt! We wensen je het komende seizoen het goede leven toe! 

En namens het jeugdwerk: een gezegend seizoen toegewenst! 
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     __  Kampvuuravonden  __    
 

 
 

Op de derde vrijdagavond van de maand, is er een kampvuuravond. 

Met als motto, “Vuur, ontmoeting & vriendschap". Jij bent van harte 

welkom aan de Vaarkamperengweg 27 in Lunteren of de Meikade 57 

Ederveen/Lunteren. De kampvuuravonden zijn avonden waarbij kerels 

elkaar ontmoeten bij een kampvuur, onder het genot van wat te 

happen en te drinken. Hierbij denken wij na over ons geloof. Soms 

door een spreker of een thema, soms gaan wij erop uit naar een 

andere inspirerende plek. De combinatie van een korte overdenking en 

daarna samen praten over wat ons bezig houd, zorgt voor verbinding 

en verdieping van vriendschappen. De avonden zijn bedoeld voor alle 

mannen die dit willen meemaken. Of je nu wel of niet geloofd, of niet 

weet wat je gelooft. Laat je inspireren en neem gerust andere mannen 

mee. 

 

Voor informatie bel: Kees Geluk 06 53 52 38 08  

                                Martin van de Vendel 06 55 19 62 91 

 

Op dit moment is vanwege de beperkte mogelijkheden om bij elkaar te 

komen voorlopig nog geen kampvuuravond ingepland. 

We laten via de app en nieuwsbrief weten wanneer de 1e avond zal 

zijn. 

 

        
 

 



______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

 

 

     __  Welcome Singers  __    

 

 

Wij de WelcomeSingers zijn een leuk stel mensen die graag zingen . 

Wij oefenen niet meer elke zaterdag. We krijgen een rooster van 

Margret Spelt, onze dirigent. 

Meestal zingen we op de zaterdag rond 19.00 uur of in de morgen om 

9.30 uur. 

We doen nu af en toe liedjes opnemen, vanwege de corona tijd. 

Dus als je zin hebt om te komen zingen!!!!!!!! Je bent welkom……. 

Ik Hannie v.d. Hoeve kan je bellen of mailen als je contact wil. 

Mijn tel: 0614154991. Mijn mailadres: hvangrootheest@outlook.com 
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     __ Startzondag 13 september 2020: 

                                   anders dan anders  __ 

                                                                                                           

 

Zo’n 25 jaar lang hebben we iedereen altijd uitgenodigd om de 

startdienst op de startzondag in september mee te maken. 

En daarna was er een programma van ontmoeting, spel en fietsen of 

wandelen. 

We sloten af met een lunch waar veel mensen met hun eigen invulling 

een kleurrijk geheel van maakten. 

 

Dat kan in 2020 niet zomaar. 

We leven in het coronatijdperk. 

Daardoor gaat alles anders. 

 

Mensen die in de kerk willen komen, moeten zich aanmelden.  

  

Wat niet anders is, is dit:  

1. we hebben op 13 september 2020 de startdienst 

2. we lezen in de Bijbel en overdenken wat we lezen met het oog op 

geloof, hoop en liefde. 

Want ook de kerk in coronatijd moet wij het hebben van vieren, leren 

en dienen. 

Dat gaat gewoon door. 

 

 
 

 
   

 



______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

 

    

      __ Startzondag 13 september 2020: 

                                    anders dan anders  __ 

 

 

Maar er verandert nog iets. 

Jullie dominees, dominee Ria en dominee Wim gaan op 20 september 

2020 afscheid nemen. Dan zit ons werk in Lunteren erop. 

Dominee Ria is per 1 september 2020 al verbonden aan de 

Gereformeerde Kerk van Renswoude. 

Ds. Wim gaat als gastpredikant zondags naar allerlei andere 

gemeenten. 

 

Dat betekent, dat er in de loop van dit jaar gezocht gaat worden naar 

een andere dominee. Maar het betekent ook, dat de catechese aan 

jongeren door gemeenteleden verder geleid zal worden. 

De clubs gaan gewoon door op de bekende wijze en de soos ook. 

 

Daarbij blijft het geloof, dat Jezus onze goede Herder is. 

Dat verandert niet, 

Dat we in de kerk weten van geloof, hoop en liefde – dat blijft ook,. 

Dat we in de kerk doorgaan met vieren (op zondag), leren (door de 

week) en dienen (alle dagen), dat verandert ook niet. 

 

Zo heet ik iedereen welkom in de startdienst op zondag 13 september 

2020, hetzij in de kerk, hetzij via de website van kerkdienst gemist. 

 

Met een hartelijke groet, ds. Wim Scheltens 
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     __  Women 2 meet – W2M  __ 
 

Iedere maand komen wij vrouwen uit de gemeente van Christus bij 

elkaar om elkaar te ontmoeten en om ons samen in het geloof te 

verdiepen.  

Bij deze een impressie van wat we zoal samen doen: 

- Koffie drinken en ontspannen bij kletsen 

- Bidden en danken 

- Bijbellezen en/of bijbelstudie 

- Delen van lief en leed 

- Kampvuur 

- Creatief 

- Wandelen  

- Borrelen 

- Muziek luisteren en zingen 

- Motiveren 

- Omzien naar elkaar 

- Samen kerk zijn (ook vrouwen uit andere kerken zijn welkom) 

 

Voor wie?  Vrouwen die met andere vrouwen het verlangen hebben om 

samen te komen met andere christelijke vrouwen en te verdiepen in 

het geloof.  

Wanneer? De laatste donderdag van de maand 

Waar? Wisselende locaties, neem contact op met Sieneke of Joanne 

waar we de avond zullen houden.  

 

Voor de laatste informatie kun je terecht bij:  

 Sieneke Kraai (06-30406753)  

 Joanne van de Vendel (06-30430698) 

Hopelijk tot gauw, wees welkom en neem je vriendinnen mee! 
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     __  Koffietijd en meer …  __ 
 

 

Hallo dames van 18 jaar en ouder. 

Wij (Edith, Hannie en Gerrie) willen jullie dit kerkseizoen opnieuw 

uitnodigen voor de koffieochtenden. We hopen dat deze doorkunnen 

gaan op de volgende data: 

• 3 oktober 2020 

• 28 november 2020 

• 6 februari 2021 

• 17 april 2021  

• 12 juni 2021 

Omdat we met maximaal 20 personen in de zaal kunnen volgens de 

richtlijnen, werken we vanaf nu met vooraf aanmelden. Dit kan vanaf 

maandag tot en met donderdag voor de koffieochtend. Aanmelden kun 

je bij Gerrie gerrievrhen@gmail.com of 06-44691317. 

De eerste ochtend op zaterdag 3 oktober gaan we een 

verdiepingswandeling doen. We drinken eerst om 10 uur koffie bij de 

kerk en daarna gaan we wandelen met ondertussen verdiepingsvragen 

waar over gepraat kan worden. Dus trek je wandelschoenen aan. 

We hopen dat de ochtenden door kunnen gaan en anders bedenken we 

een andere oplossing om toch met elkaar verbonden te kunnen zijn, 

zoals we 6 juni hebben gedaan. 

Meld je aan vanaf 28 september tot en met 1 oktober, voor een 

gezellig samen zijn in de buitenlucht, een mooie wandeling en een goed 

gesprek. 

Met een lieve groet 

Edith, Hannie en Gerrie 
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     __ Oppasdienst  __ 
 

 
Afgelopen periode hebben we vele mooie verhalen gehoord. Verhalen 

waarin we lezen dat God bij ons is en ons nooit alleen laat. Zoals de 

uittocht uit Egypte. God hielp zijn volk. Hij had een beter leven voor 

hen voor ogen. Om daar te komen moest het volk wel een lange tijd 

door de woestijn reizen. Een zware reis. Maar wie op God vertrouwde 

wist dat uiteindelijk het goede leven zou komen.  

Hoe verder we lezen in de bijbel, hoe meer we zien dat God ons een 

goed leven gunt. 

 

Aankomend jaar vertellen we meer van deze mooie verhalen. We lezen 

dat het soms even moeilijk, onbegrijpelijk of zwaar kan zijn. Maar 

uiteindelijk zien we ook Gods doel. Gods doel is om ons een goed leven 

te geven. Daarom vertrouwen wij op Hem. 

 

Wat er precies gaat gebeuren aankomende tijd, weten we op moment 

van schrijven nog niet. 

 

Wat er ook gaat gebeuren. We vertrouwen erop dat God ons de 

kracht geeft om de weg te vinden en dat deze weg ons uiteindelijk 

het goede leven geeft. 

 

Coördinatie oppasdienst 

Franciska van de Vliert-

Hazenberg  
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     __  Kindernevendienst  __ 

 
 

Elke zondagmorgen is er voor de kinderen een kindernevendienst.  De 

kinderen van de basisschool gaan, verdeeld in twee groepen, tijdens 

de preek even uit de kerk en hebben een aangepast stukje kerkdienst. 

Als leiding proberen we in de kindernevendienst een leuke en 

aangename 20 minuten met de kinderen te hebben. Hierin wordt 

gezongen, een bijbelverhaal verteld, spel gedaan of een 

knutselwerkje.  

De eerste groep is basisschool groep 1 t/m 4, zij gaan met de 

kindernevendienst naar de kelder en de tweede groep is basisschool 

groep 5 t/m 8, deze groep zit in de ruimte waar na de dienst wordt 

koffie gedronken. 

Naast de kindernevendienst hebben we nu ook een kindernevendienst 

app. Hier wordt elk weekend een tip, idee, foto, ingesproken verhaal 

ect. gedeeld. Wil je hier aan toegevoegd worden. Laat mij dit dan 

weten.  

Lijkt het u/jou ook leuk om met ons mee te draaien, aan de hand van 

een rooster, en kindernevendienst te geven? Mee te denken in een 

project zoals Pasen, Pinksteren of Kerst? Of wil je meer weten 

hierover?  

Spreek één van de leiding aan, loop een keer mee en/of neem contact 

op met mij. Er is zeker ruimte voor nieuwe leiding, zo kunnen we de 

kinderen in onze gemeente elke zondag blijven vertellen over de 

bijbel. De gesprekken met de kinderen zijn leuk en 

leerzaam, zowel voor de kinderen als voor de leiding. 

 

Namens de leiding van de kindernevendienst,  

Alies Hendriksen (0613833208)

______________________________________________ 
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      __  Koffietijd en meer …  __ 
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     __ Gebedsgroepje  __    

 

 
Interesse om mee te doen met een bestaand Gebedsgroepje? 

Sinds wanneer? 

Enkele decennia geleden gestart door het echtpaar Lex en Anneke 

Rutgers uit onze Gemeente. 

Hoeveel bidders doen er nu mee? 

Wij komen nu samen met zes mensen. 

Hoe lang bidden jullie? 

Een uur per week. 

Wanneer? 

Op maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Tijd voor een paar liederen, lofprijs/dankzegging, een gedeelte in de 

bijbel lezen en voorbede voor onze Gemeente, Lunteren, Nederland en 

de Wereld. 

Nieuwe bidders zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen 

met: 

Paul Diender 

weboutreach@gmail.com  
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     __  Clubs  __  
 

Hallo kinderen, 

 

Zoals jullie gewend zijn gaan de clubs van de kerk in september weer 

van start. 

Er worden op de clubs allerlei leuke dingen gedaan, knutselen, 

spelletjes, sport, en nog veel meer.  

We beginnen de club met een stukje uit de bijbel of een gebed. 

 

  

Op het moment dat we dit stukje maken is er nog veel onduidelijk: 

 - kunnen we club gaan geven in de kleder i.v.m. coronamaatregelen? 

 - is er genoeg clubleiding? 

Maar er wordt hard aan gewerkt, dus dat komt vast goed. 

 

 

                   - De voorlopige indeling van de clubs dit seizoen: 
 

Woensdag:   groep 4, 5, 6, 7, 8.     18.30-19.30 uur  
 

Clubleiding:            Marit Geluk    Tel. 0318-486134 

                              Kees Geluk                      Tel. 06-53523808 

We willen op deze avond met alle groepen samen starten en kijken of 

we later de groepen gaan splitsen in bv. 4,5,6  en 7,8. 

 

Als er meer bekend is, of er veranderen dingen dan houden we jullie 

op de hoogte, maar voorlopig is dit hoe we het gaan doen. 
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     __  Clubs  __ 
 

 

De clubs worden vanaf woensdag 23 september 2020 wekelijks 

verzorgd in de kelder van de Gereformeerde kerk, m.u.v. de 

schoolvakanties. Het clubseizoen wordt afgesloten met een 

gezamenlijk kamp.  

Neem ook gerust een vriend of vriendin mee naar club. 

 

Wij hebben er al veel zin in om te beginnen. 

Tot ziens op de clubavond. 
 

Groeten van de clubleiding 
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     __ The Followers  __                                       

 
 

Voor alle jongeren vanaf 12 jaar starten we na de herfstvakantie met 

‘the Followers’.  The Followers is de nieuwe naam voor de 

catechisatiegroepen. Elke woensdagavond ben je welkom in de kerk. 

We beginnen dan gezamenlijk met wat drinken en praten gezellig bij. 

Daarna gaan we in groepjes uiteen die zijn ingedeeld naar leeftijd. De 

avonden starten om 19.00 uur en we verwachten dat de avond rond 

20.15 uur is afgerond. 

Er zal dan aandacht zijn voor een onderwerp, een bijbelgedeelte of 

een actueel thema. Dit kan dan bijvoorbeeld uitgewerkt worden met 

vragen om samen te kijken wat het betekent of met een filmpje.  

 

Startactiviteit the Followers 

 

Voordat we starten met the Followers willen we jullie graag tijdens de 

startweek ontmoeten. Op de woensdagavond 16 september wordt er 

een leuke activiteit georganiseerd. Wat we precies gaan doen kunnen 

jullie lezen in de brief die jullie binnenkort krijgen.  

Denk er vast over na wat je graag wil doen tijdens de avonden en 

welke onderwerpen jij leuk en interessant vindt. Wij horen dit graag! 

Namens het nieuwe team van the Followers;  

Sita Abma, Jaco van Riezen, Betty Diender 

                                                                                                                                         

 
                                                                                       

                                                                                                  

 



______________________________________________ 

_________________________________________________________________

_ 

        

     __ Kinderdank- en biddag  __ 

     

 

 

 

 
Op woensdag 4 november 2020 is het dankdag en op woensdag 10 maart 

2021 is het biddag. Op beide dagen worden er kinderdiensten gehouden voor 

kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Deze diensten worden gezamenlijk georganiseerd door de Gereformeerde 

Kerk en de Maranathakerk. Tijdens de diensten worden de kinderen actief 

bij de dienst betrokken.  

Iedereen, die het leuk vindt om aan te sluiten is van harte welkom! Het is 

fijn om zowel jong als oud te ontmoeten.  

Voor de jongere broertjes en zusjes is er geen oppasdienst. 

De diensten beginnen om 14.30 uur en vinden plaats in de Maranathakerk aan 

de Hertenlaan te Lunteren. 
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     __ Soos Orange Young  __ 
 
 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Daarom nodigen we de 

jongeren van harte uit om naar de SOOS ORANGE YOUNG te komen. 

We starten de avond met gebed en/of een Bijbels stukje wat 

besproken wordt. Daarna gaan we met elkaar iets leuks en gezelligs 

doen. Dit is o.a. variërend van zwemmen tot lasergamen, tot spelletjes 

en bijvoorbeeld de jaarlijkse sirkelslag.  

 

Voor wie: Alle jongeren (+ vrienden & vriendinnen)  

Leeftijd: Van 12 t/m 18 jaar.  

Wanneer: Maandelijks  

Wat: Leuke en afwisselende activiteiten 

Waar: Verschillende locaties 

 

Heb je interesse? 

Vraag even of je in de app-groep voor de jongeren kan worden gezet 

voor de meest up-to- date info.  

 

Contactpersoon: nog niet bekend 

 

 

VACATURE:  

 

o Soosleiding 

o Voor meer informatie: Harma Pasterkamp  

                          (tel. 06-41417127) 
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     __  Jeugddiensten  __ 
 

 

Komend jaar willen we weer zes jeugddiensten organiseren. Deze 

diensten zijn gezamenlijk met de Maranathakerk en worden 

voorbereid door één van beide kerken. 

In de dienst staat vaak een thema centraal. De dominee of spreker 

zal aansluiten bij dit thema. Ook wordt er meestal een band of zanger 

uitgenodigd.  Zij geven muzikale begeleiding bij het zingen van de 

liederen en zullen ook zelf muziek laten horen. De liederen zijn vaak 

lofliederen en kunnen bijvoorbeeld opwekkingsliederen zijn. 

De invulling van de dienst, kan elke jeugddienst weer anders zijn. 

Wanneer jij een leuk idee hebt, of wanneer je graag een bijdrage wil 

leveren, dan horen wij het graag! 

De eerstvolgende jeugddienst is op zondag 27 september. Zoals jullie 

weten, mogen we nog met weinig mensen in de kerk samenkomen. De 

jeugddienst zal daarom buiten plaats vinden, op het veld hoek 

Engweg/Molenweg. André van Ittersum zal deze dienst leiden en zal 

spreken over: 'Live in Gods home'. De band Message zal voor muziek 

zorgen. De aanvang van deze dienst is 18.30 uur. Een half uurtje 

eerder dus, omdat het anders al aardig donker wordt. Bij slecht weer 

luiden de kerkklokken en zal de dienst vanuit de kerk via kerkdienst 

gemist te volgen zijn. Jammer genoeg zonder publiek. 

De overige jeugddiensten van komend seizoen zijn op: 22 november, 

24 januari, 28 maart, 30 mei en 4 juli. 

Namens de jeugddienstcommissie, Joyce van Leeuwen, Ina van der 

Vendel en Harma Pasterkamp 
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     __  Startmiddag  __ 
 

 

  
 

 

Startactiviteit vanuit de kindernevendienst / clubs  

zaterdag 12 september 2020 
(Door omstandigheden wordt dit jaar de startmiddag voor de kinderen vóór de startzondag 

gehouden). 

 

Van 13.00 uur tot 15.30 uur  
We verwachten jullie om 13.00 uur bij de kerk en anders dan andere jaren, 

jullie mogen worden opgehaald bij Het Uilenbos om 15.30 uur. 

 

 

   

 

 

 

 

     


