
 
Liturgie en nieuws, zondag 10 mei 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 

- Uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, nr. 75, 
Aria voor bas: "Mache, dich, mein Herze, rein" door Stephan 
MacLeod – bas en het Collegium Vocale Gent, o.l.v. Philippe 
Herreweghe   
“Mache dich, mein Herze, rein, Ich will Jesum selbst begraben. 
Denn er soll nunmehr in mir Für und für Seine süsse Ruhe 
haben. Welt, geh aus, lass Jesum ein!“  
“Maak jezelf rein, mijn hart, ik wil Jezus zelf begraven, want Hij 
zal voortaan in mij blijvend van zijn zoete rust genieten, wereld, 
verdwijn, laat Jezus binnen”  
https://www.youtube.com/watch?v=9sZgnrYYOm4  

- Welkom  
- Beginwoord en groet  
- Openingslied: Psalm  138: 1, 4 opname van Nederland Zingt in 
de St. Jans Kathedraal in Den Bosch.  
 https://www.youtube.com/watch?v=3EXawRFEigg  
- Gebed  
- “Heer U doorgrondt en kent mij” (Opwekking 518) door Edith 
Geluk, Gerrie van Renselaar, Sieneke Kraai-Abma en Bas van 
Maanen  
- De Bijbel open: Lucas 24: 36-49  
- Thema: “Ik zal er voor zorgen” 
- Muziek: “Door de wereld gaat een woord”; Wilbert Magré op de 
vleugel en  Wim Magré op het 
orgel. https://www.youtube.com/watch?v=2mr5OTSWhC0  

 

- Lied 642: 1, 4, 8  “Ik zeg het allen, dat Hij leeft”; een opname 
van  Nederland Zingt in de St. Maartenkerk te 
Zaltbommel. https://www.youtube.com/watch?v=iYGKSJYFz-w  
- Dankgebed en voorbeden  
- Mededelingen  
- Slotlied: Psalm 146: 1, 2, 3, 4, 5 opgenomen in de Martinikerk 
te Groningen met samenzang en koorzang van de Roden Girl 
Choristers, o.l.v. Sonja de Vries; organist: Sietze de 
Vries https://www.youtube.com/watch?v=5ZvmG6JkWSY  
- Zegen | 
- Uitleidende muziek “Komt nu met zang van zoete tonen”, 
Wilbert Magré op de vleugel en  Wim Magré op het 
orgel https://www.youtube.com/watch?v=eNLge3cwaY8 
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 Nieuwsbrief  

* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Mogelijk komt er nog voor Pinksteren beeld vanuit de 
kerk bij het geluid. Misschien kunnen we vanaf 5 juli zondags 
weer twee diensten houden met maximaal 100 kerkgangers. In 
mei en juni is er op zondagmorgen om 10:00 uur een meditatief 
moment te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Tot 
Pinksteren is er op de woensdagavonden in de maand mei vanaf 
19.00 uur een meditatief moment met een kortere liturgie.   
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan 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.  

* Juist in deze bijzondere tijd van beperkingen door het 
coronavirus  wil de Diaconie dit jaar toch ook weer gedurende 2 
maanden weer levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. 
Op de zaterdagen, voor het eerst op 2 mei, is in de maanden mei 
en juni van 10.00 tot 11.30 uur de kerk open om levensmiddelen 
voor de voedselbank af te geven. Producten die de Voedselbank 
goed kan gebruiken zijn:  

- rijst en pasta producten +sauzen - groenteconserven - 
broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen, droog of nat - 
koffie/koffiemelk. Daarnaast is er ook behoefte aan; - zeep - 
shampoo - wasmiddel – tandpasta.  Mogen we weer op uw 
bijdrage rekenen? U kunt ook een gift aan de Voedselbank 
geven door een bedrag over te maken op de bankrekening van 
de Diaconie nr. NL30RABO0337557381, o.v.v. Voedselbank.   

 

 
 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/

