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Mededelingen : 

*De bloemen van zondag  24 januari gaan naar Gerda 
Overduin,Poelakkerweg 2 
 
*Hospice De Morgenster Lunteren. 
Met ingang van 11 januari is in de Honskamp een tweede 
hospicekamer gerealiseerd. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die zich willen inzetten voor de hospicezorg. Voor informatie 
kunt u terecht bij Anneke de Boer, tel. 0318-483077, zij is voor 
de Gereformeerde Kerk contactpersoon voor de hospice. 
 
* Kerkdiensten zijn t/m zondag 7 februari 2021 uitsluitend online 
mee te maken, dus via kerkdienstgemist.nl. Worden er daarna 
andere mogelijkheden bekend gemaakt dan verneemt u dit via 
de Nieuwsbrief 
 
* De Actie Kerkbalans is dit weekend van start gegaan. Dit jaar 
gaat het anders dan vorige jaren. Iedereen ontvangt per post een 
brief met daarin een toezeggingsformulier.  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 24 januari 2021 
 

 
 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : ds J.T. Wolleswinkel, (Meerkerk) 
Organist : Johan Hulshof 
Kindermoment: Alies Hendriksen 
 
 
 
Gezamenlijke Jeugddienst aanvang : 19.00 uur 
Voorganger : dhr. Marcel Vroegop (Ede) 
Muzikale begeleiding : de Huisband 
 
 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds / Jeugd ( jeugddienst) 
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Liturgie Ochtenddienst 
 

* Orgelspel 
* Lied voor de dienst : 
         Jezus,  ik wil heel dichtbij bij U wonen  https://youtu.be/62lvqQJsho0 

*Welkom en mededelingen. 
*Aanvangslied: Psalm 81 vers 7 ( organist en voorganger) 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Uitgesproken Klein Gloria 
*Verootmoedigingsgebed 
*Opwekking 717: Stil, mijn ziel wees stil ( opname) 
*Woord van genadeverkondiging. 
*Lezing van de leefregel 
*Lied 936 (NLB): Luister naar de wind ( opname) 
*Kindermoment: Alies Hendriksen  
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Eerste schriftlezing uit: 1 Samuel 3 vers 1 t/m 10 
*Tweede schriftlezing uit: Marcus 1 vers 14 t/m 20 
*Zingen: Lied 531(NLB) vers 1 Jezus die langs het water liep  
( organist en voorganger) 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten : 1e kerk; 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 416 “Ga met God en hij zal met je zijn”( opname) 

*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 

 
  


