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     __ Voorwoord  __ 

 

Dag allemaal, 

Wij staan aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Een jaar dat er anders 

uit zal zien dan afgelopen jaar. Dominee Caroline Oosterveen heeft 

inmiddels haar intrede gedaan. Wij hopen dat ze snel haar weg mag vinden in 

onze gemeente en wensen haar God’s Zegen. 

Activiteiten die gestopt waren, kunnen weer van start gaan. De soos zal met 

veel enthousiasme opgestart worden en er is dit jaar weer een programma 

gemaakt voor de seniorenmiddagen. 

Het was fijn dat de clubs en de cathechisatiegroep the Followers afgelopen 

jaar, ondanks corona door konden gaan. Vanuit de kindernevendienst en 

oppasdienst kwamen mooie ideëen naar voren. Zo werd er niet alleen 

kinderkerstfeest, maar ook paasfeest met de kinderen gevierd.  

In deze startkrant staat informatie over het komende seizoen. Dit seizoen 

heeft het thema: Van U is de toekomst. Misschien ben je onzeker over de 

toekomst, maar je mag er op vertrouwen dat de toekomst in God’s Handen 

ligt. God kan jou gebruiken om mee te werken aan Zijn toekomst! Wanneer 

je dit moeilijk vindt, omdat je zoveel problemen en moeilijkheden ziet, kun 

je denken aan een uitspraak van Reinhold Niebuhr, een Amerikaanse 

theoloog: 

‘God grant me the serenity to accept things I cannot change, 

The courage to change the things I can, 

And the wisdom to know the difference.’  

Een gezegend seizoen toegewenst! 

Namens het jeugdwerk, Harma Pasterkamp 
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    ___ Kennismaken met ds. Caroline Oosterveen ___ 

     

Wat een verrassing was dat: bij mijn start, bij de eerste dienst in de kerk 

als dominee in Lunteren kreeg ik een prachtig geschenk: een dik boek met 

foto’s en namen van kinderen uit onze gemeente! En elk van hen heeft daarin 

verteld wie zij of hij is en wat belangrijke dingen voor hen zijn. Zo leuk om 

te lezen, zo mooi om te mogen weten, zo handig als ik iedereen verder mag 

leren kennen. 

Erg uitdagend dat er ook vragen aan mij gesteld werden. Iets heb ik al 

verteld in de kerk. Natuurlijk kan ik nog veel meer vertellen. Dat ik hiervoor 

dominee in Ede was, dat ik ook in andere gemeentes en in het ziekenhuis 

gewerkt heb. Het is een groot geschenk als je met mensen mag delen wat ze 

belangrijk vinden. En in verdrietige en mooie momenten samen kunt praten 

en bidden of een kaars aansteken. 

In het prachtige liturgisch bloemstuk werd uitgebeeld dat we dit alles 

mogen doen vanuit een heel waardevol geloof: dat God ons als mensen aan 

elkaar schenkt; dus eigenlijk dat we vanuit Liefde een geschenk voor elkaar 

kunnen zijn. Dat we richting kunnen zoeken in dat dikke boek de bijbel; dat 

we de naam van God steeds beter mogen leren kennen; dat we allemáál met 

elkaar mee kunnen leven in vreugde en verdriet. 

Vanuit die Liefde hoop ik samen met iedereen die bij onze gemeente 

betrokken wil zijn dat we elkaar steeds opnieuw weer anders kunnen leren 

kennen. In het licht van de liefde van Christus. Dan kan er bij alles wat er in 

en rondom de kerk te doen is zoveel moois oplichten. Laten we elkaar blijven 

verrassen! 

 

Ds. Caroline Oosterveen 
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    ___ Startzondag 19 september 2021 ___ 

   

Van U is de toekomst 

 

Op startzondag wordt er in veel kerken nagedacht over het thema: de 

toekomst. Wat verwachten we van de toekomst? Er is alle reden tot zorg. 

We komen uit een grote (corona)crisis of zitten er nog middenin. Er is 

verdeeldheid in de samenleving, de democratie staat onder spanning. Er is 

een vluchtelingencrisis en de grote olifant in de kamer is het klimaat. 

Daarnaast is er de persoonlijke zorg in levens van mensen, vaak ook in 

samenhang met de ontwikkelingen in de wereld. En wat hoop je voor je 

kinderen? 

En dan zeggen we als kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Kijk je dan anders naar de 

wereld? Of heb je een andere wereld voor ogen? Wil je daaraan werken? 

Hoe ziet de wereld eruit als God het voor het zeggen heeft? Jezus laat dat 

zien in Zijn woorden en daden. Er genezen mensen, treurenden worden 

getroost, mensen worden opgericht. Kwaad wordt bestreden en onmacht 

doorbroken. 

Wat een wijsheid, geloof, vertrouwen, volhardende liefde heb je nodig om je 

daarvoor in te kunnen (blijven) zetten. Dat moet je gegeven worden. Maar 

juist dat geloven we…. 

De dienst wordt nog voorbereid, maar wat een uitdagende vraag en 

belijdenis aan het begin van het nieuwe seizoen: “Van U is de toekomst, 

kome wat komt!” 
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    __ Oppasdienst  __ 
      

                                         

 
 

Een nieuw kerkelijk jaar is weer aangebroken en de oppasdiensten zijn weer 

in volle gang. Wat zijn wij hier blij mee! We gaan weer kijken en luisteren 

naar alle mooie verhalen die in de bijbel staan geschreven. Ook zullen er 

weer regelmatig knutselochtenden zijn. Zo gaan we creatief met het verhaal 

aan de gang. Op deze manier leren de kinderen op een leuke manier Gods 

woord kennen. Ook hopen we dat de kinderen op deze manier vertrouwen 

krijgen in Gods plan met ons, de toekomst die hij ons geeft. Hiernaast gaan 

we natuurlijk lekker spelen en maken we nieuwe vriendjes. 

 

 

Graag willen wij ons team uitbreiden met tieners! Vind jij het leuk om eens 

in de 2 maanden te helpen? Of liever op oproepbasis tijdens drukbezochte 

diensten? Laat het ons weten! Kom gerust langs in de oppaszaal of neem 

contact op via 06-44075018. 

 

 

Tot snel! 

Franciska, Gerianne, Kati, Marit, Greet, 

Renske, Chantal, Paula, Angelina, Carlijn 
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    __  Kindernevendienst  __ 
 

 

 

Elke zondagmorgen is er voor de kinderen een kindernevendienst.  De 

kinderen van de basisschool gaan, 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.  

 

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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    ___ Startactiviteit club en kindernevendienst ___ 

 

 
Zaterdag 18 september, tijdens het startweekend, is er een leuke middag 

georganiseerd voor de basisschool kinderen.  

We zijn van harte welkom bij fam. vd Vendel en zullen daar allerlei leuke 

activiteiten met de kinderen gaan doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderen die op club zitten of bij de kindernevendienst komen zijn van 

harte welkom. Graag van te voren wel even aanmelden via 

Willeke.sauer@hotmail.com  dan sturen we je een e-mail met daarin alle 

belangrijke gegevens zoals tijdstip en adres. 

. 
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     __  Clubs  __  
 

Club groep 4 t/m 8 
 

Hallo kinderen, 

De club van de kerk gaat op 22 september weer van start! 
 

We gaan op club allerlei leuke dingen doen, bijvoorbeeld: knutselen, 

spelletjes, sport, en nog veel meer. We beginnen de club met een stukje uit 

de bijbel of een gebed.  

Door corona was het vorige club seizoen niet helemaal gegaan zoals normaal, 

maar gelukkig konden we nog wel op kamp! 
 

Dit seizoen zal club weer gegeven worden op de woensdag voor groep 4, 5, 6, 

7, 8. van 18.30 tot 19.30. Veel dingen zullen alle groepen samen kunnen 

doen maar we zullen ook variëren in niveaus bij bijvoorbeeld creatieve 

opdrachten.  
 

De clubleidingen zijn: 

Ebrineke Nijsse- van Dijk: 06-13800158 

Marloes van Voorthuizen: 06-28545735 

Marit Geluk: 06-50441262 

Kees Geluk: 06-53523808  
 

Wij hebben er zin in en zien jullie graag verschijnen op woensdag 22 

september! 
En natuurlijk op de startdag voor de clubs en kindernevendienst op zaterdag 18 

sept! 
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    __ Soos Orange Young  __ 
 
Hallo leuke jongeren van de Oranjestraat! 

 

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? En lijkt het je leuk om 1 keer in de 2 weken 

met leeftijdsgenoten een plek te hebben waar je gewoon even lekker kunt 

hangen, kunt praten en leuke dingen kunt doen? 

Kom dan naar de soos!  

We starten de avond met gebed, een kort verhaaltje of een stukje uit de 

bijbel. Daarna is het tijd voor spelletjes, iets lekkers, gewoon lekker 

kletsen, zwemmen, lasergamen en bijvoorbeeld de jaarlijkse sirkelslag.  

Maar… deze avond is voor jullie! Dus ik wil juist ook heel graag weten waar 

jullie zin hebben om op deze avond te doen, de ideeën box zal gelijk klaar 

staan de eerste keer! 

 

Tot de kerstvakantie zijn de soosavonden op deze vrijdagen: 

- vrijdag 1 oktober 

- vrijdag 15 oktober 

- vrijdag 29 oktober 

- vrijdag 12 november 

- vrijdag 26 november 

- zaterdag 10 december 

De soosavonden zijn van 20:00 – 21:30  

(Tenzij we een uitje hebben, dan beginnen we in overleg met elkaar eerder 

of eindigen we later) 

Wees welkom! (Ook om iemand mee te nemen!)  

Mochten jullie nog vragen hebben, ik ben bereikbaar op 0612030104. 

 

Hopelijk tot vrijdag 1 oktober! 

 

Groetjes, Joan van der Wal 
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     __  Jeugddiensten  __ 
 

 
In het seizoen 2021-2022 worden er zes jeugddiensten georganiseerd. Deze 

diensten zijn afwisselend in de Gereformeerde Kerk en de Maranathakerk. 

In deze 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 26 september. Zanger Gerald 

Troost zal deze dienst leiden. Hij zal zowel zingen als spreken. Gerald is 

zanger, componist en schrijver en heeft vele albums uitgebracht. Misschien 

ken je wel liederen van hem. Vanwege covid is het nu nog niet duidelijk 

hoeveel mensen aanwezig mogen zijn. Hou de berichten hierover goed in de 

gaten! Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, kun je de dienst bekijken via 

kerkdienst gemist.  

De overige jeugddiensten van komend seizoen zijn op: 21 november, 23 

januari, 27 maart, 29 mei en 3 juli. 

 

 

Namens de jeugddienstcommissie,  

Joyce, Ina, Sylvia en Harma 
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     __ Kinderdank- en biddag  __ 

     
Op woensdag 3 november 2021 is het dankdag en op woensdag 9 maart 2022 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

    ___ Kinderkerstfeest ___ 

 
Ook dit jaar willen we weer een mooi kinderkerstfeest organiseren. Deze 

wordt gehouden op vrijdag 24 december om 18:30. Na een kerstwandeling, 

een musical en een digitaal feest zal er dit jaar weer een ander vorm gaan 

komen. We hopen met elkaar dat we dit mooie feest samen kunnen vieren. 
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    __ The Followers  __                         

 
Vorig seizoen zijn we gestart met The Followers. De catechisatiegroep 

kreeg een nieuwe naam en sinds vorig seizoen wordt het gegeven door 

gemeenteleden. Na een mooi seizoen, waar ruimte was voor de vragen en 

ervaringen van jongeren, starten we na de herfstvakantie weer met The 

Followers. 
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, een spel of met een filmpje.  

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! 

 

     

___ Startactiviteit The Followers ___ 
 

Voordat we gaan starten met The Followers, is er op woensdagavond 22 

september nog een startactiviteit. Er wordt gezorgd voor lekker eten en we 

gaan een leuk spel doen. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten en weer 

gezellig bij te praten. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn op 22 september om 

19.00 uur van harte welkom in de kerk! 

Namens het team van The Followers, Sita Abma 
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    ___ Belijdeniscatechisatie ___ 

 

 
Belijdeniscatechisatie oftewel: zelf ja zeggen! 

 

Gaandeweg leer je op allerlei gebieden in je leven steeds meer zelf keuzes 

te maken en beslissingen te nemen. Dat vormt je persoonlijkheid en laat zien 

waar je voor staat of graag wilt staan. In de kerk krijg je de ruimte om die 

weg samen met anderen te zoeken. Dat maakt het spannender en gezelliger, 

ruimer en interessanter als het goed is. 

Ouders hebben je misschien iets laten zien van de weg die zij gaan, met 

vrienden kun je hopelijk soms ook wezenlijke levensvragen delen, 

catechesemensen in de kerk geven iets van hun kostbare tijd om met 

anderen vragen rondom geloof te delen. 

In de kerk is ook plek om op een gegeven moment zelf uit te spreken dat 

geloven voor jou belangrijk is. Voor de een zal dat een onmisbaar geloof in 

Gods liefde zijn. Voor een ander misschien een stevige zoektocht, waarin hij 

of zijn wel wil kiezen. Of wellicht wil je gewoon graag vragen aangaan en 

weten wat je er vanuit geloof over kunt zeggen en ervaren. Ook in soms 

lastige vragen. 

Denk je erover om dan vormen we graag een groep mensen die erover na wil 

denken hoe je Ja kunt zeggen tegen God, leven, liefde….. Stuur een mailtje 

naar carolineoosterveen@gmail.com, dan kijken we samen wanneer een 

geschikt tijdstip is om als groep bij elkaar te komen. En als je vragen hebt: 

laat het gerust ook weten! 

Graag ga ik met jullie in gesprek! 

 

ds. Caroline Oosterveen 

 

 

    

 

mailto:carolineoosterveen@gmail.com
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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. 

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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     __  Koffietijd en meer …  __ 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                

               Voor meer informatie: 

               Hannie:   06-14154991 

               Gerrie:   06-44691317  

               Edith:     06-13353731 
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    __  Women 2 meet – W2M  __ 
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     __  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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    __  Kampvuuravonden  __    
 

 
        

Op de eerste vrijdagavond van de maand van oktober t/m juni is er een 

kampvuuravond. Met als motto, “Vuur, ontmoeting & vriendschap". 

 

Als de maatregelen het toelaten willen we dit seizoen op vrijdag 1 oktober 

voor de 1e keer bij elkaar komen. 

 

Jij bent van harte welkom aan de Vaarkamperengweg 27 in Lunteren of  

De Meikade 57 Ederveen/Lunteren. 

 

De kampvuuravonden zijn avonden waarbij mannen elkaar ontmoeten bij een 

kampvuur, onder het genot van wat te eten 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. 

 

We hebben een App-groep waarin we elkaar op de hoogte houden van de 

locatie, thema, en andere zaken die we willen delen. 

 

Voor informatie bel: Kees Geluk 06 53 52 38 08  

                                Martin van de Vendel 06 55 19 62 91 
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    ___  Bible Art ___ 
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    __ Seniorenmiddagen ___ 

 

 

 

 
Voor komend seizoen is er weer een programma gemaakt voor de 

seniorenmiddagen. De middagen zijn nog wel onder voorbehoud, vanwege 

corona. 

Het programma is als volgt: 

- Op 20 oktober komt meneer Frans Loos ons vertellen over de 

pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Aanvang van de middag 

is 14.00 uur 

- Op 22 december komt Janneke van Rees uit Houten voor ons een 

kerstprogramma verzorgen. 

- Op 9 februari komt Jan Hassink  vertellen over zijn reis naar Japan. 

- Op 30 maart komt mevrouw Smit-van den Berg uit Baanbrugge ons 

een paasverhaal vertellen. 

- Op 8 juni is onze laatste middag van het seizoen. Dan doen we 

spelletjes en worden er pannenkoeken gemakken.  

 

Alle senioren zijn van harte welkom! 

 

 

 


