
 
Liturgie en nieuws, zondag 19 april 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst Meditatief moment Avonddienst Vervalt 

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: n.v.t. 
Organist: n.v.t. Organist: n.v.t. 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. n.v.t. Collecten: 1e: Diaconie 

groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds 
    
Liturgie voor het meditatief moment 

- Inleidende muziek: Koraalbewerking van Psalm 84 van 
Jan Zwart die gespeeld werd door Everhard Zwart op het 
Hinsz-orgel van de Bovenkerk te 
Kampen. https://www.youtube.com/watch?v=FXcuZg6yjJI  
- Woord van welkom  
- Beginwoord en groet  
- Openingslied: Psalm 84: 1,4 - het is een opname van 
Nederland Zingt in de Nieuwe Kerk in Delft 
https://www.youtube.com/watch?v=RDBAHsXnOdA  
- Gebed  
- Lied:  “Ik ben zo dankbaar Heer” (Opwekking 
580)  https://www.youtube.com/watch?v=tNJ0VLukhgg  
- De Bijbel open: Johannes 20: 19-23  
- Lied: Wees gegroet Gij eersteling der dagen Gezang 221 
https://www.youtube.com/watch?v=BStXD0XaXpw 
- Thema : “De Heer is in hun midden”  
- Orgelinleiding op Christus onze Heer verrees, door Arjan 
Huizer op Hinsz-orgel van de Bovenkerk van Kampen 
https://www.youtube.com/watch?v=TprV7HjaL9w  
- Lied: Christus onze Heer verrees, Lied 625  
https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU  
- Gebed en Onze Vader  
- Mededelingen  

- Slotlied: Psalm 150, Nederland Zingt vanuit de   

 

Bonifaciuskerk in Leeuwarden   

https://www.youtube.com/watch?v=TkhJ40TJJiY  
- Zegen  

- Uitleidende muziek: improvisatie op  `Geloofd zij God met 

diepst ontzag’, Psalm 68 door Frank Kaman, op het 
Walcker-orgel van de Grote of Martinikerk in Doesburg 
https://www.youtube.com/watch?v=WhKrUdjYapE 

 

 Nieuwsbrief  

* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Op zondagmorgen om 10:00 is er een meditatief 
moment binnen een aangepaste liturgie te beluisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl. Op de woensdagavond in april wordt 
de kerkklok geluid van 19-19.15 uur en daarna is er ook een 
meditatief moment met een speciale liturgie.   
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan via ons 
in de pastorie of rechtstreeks zich wenden tot de diakenen.    
* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving  of via de 
Givt-collecteapp. U kunt  ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  
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