
 
Liturgie en nieuws, zondag 22 mei 2016, Gereformeerde (PKN) Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. K. Dijk Gezamenlijke jeugddienst in onze kerk 
Organist: Sipke de Boer   
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Joyce Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Willeke  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
− Lied voor aanvang van de dienst:  Gezang 287:1,2 
− Welkom 
− Intochtslied:  Psalm 68:7 
− Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria  
− Gebed om ontferming 
− Zingen: Psalm 72:4 
− Lofverheffing 
− Zingen: Gezang 405 
− Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
− Schriftlezing uit:  Johannes 1:12 en 13, 3:1 t/m 8 
− Zingen: Gezang 700 
− De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
− Verkondiging.over Joh. 3:8 
− Zingen: Gezang 686:1,3 
− De kinderen komen terug van de kindernevendienst. 
− Dankzegging, voorbeden en  gezamenlijk gebeden “Onze 

Vader” 
− Collecten 
− Slotlied: Gezang 150 A 
− Zegen, waarna 3x Amen 
 
 

Nieuwsbrief 
− Vanavond is er weer een gezamenlijke jeugddienst in onze 

kerk. Het thema is 'When music meets faith'. Jongeren van 
alle leeftijden welkom vanaf 15.30 uur. M.m.v. Glorify uit Ede. 

− De diaconiecollecte is bestemd voor Ethiopië, dat kampt met 
de ergste droogte in 30 jaar. Een uitzonderlijke El Nino zorgt 
ervoor dat de droogte in Ethiopië en omringende landen dit 
jaar extremer is dan gebruikelijk. Veel mensen hebben 
dringend hulp nodig. De  diaconie beveelt deze KIA collecte 
van harte bij u aan.       

− Maandagavond a.s. is onze gemeentevergadering in het 
voorjaar. Over ‘De maatschappelijke kant van ons christelijk 
geloof in deze tijd’ zal spreken Jan van Benthem, journalist 
buitenland van het Nederlands Dagblad. De koffie is klaar om 
19.45 uur en we beginnen om 20 uur. U bent van harte 
uitgenodigd. 

− Op 29 mei hopen we de heilige doop te vieren van: Marianne 
van Grootheest-Hazenberg en de drie dochters van Marianne 
en Henk van Grootheest, Lauren, Benthe en Lola. 

− In de hal ligt een intekenlijst voor het gemeente-uitstapje naar 
Naarden-Vesting op zaterdag 11 juni. 

 
 

 


