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

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Collecten:

ds. F. D. Meijnhardt (Leersum)
Job André
1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds

Orde van Dienst
- Voor de dienst orgelspel
-Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 138: 1 en 4
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria.
- Gebed van verootmoediging.
- Zingen: Lied 364
- Woord van genade
- Zingen: Lied 713: 1 en 2
- Lezing van samenvatting van de wet
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
- Eerste schriftlezing uit de Tora: Exodus 33: 12 – 23, ‘Mijn
gezicht mag niemand zien…’
- Zingen: Lied 837
- Het kindermoment
- Tweede schriftlezing uit: Johannes 14: 1 - 9
- Zingen: Lied 320: 1, 2, 3 en 4
- Lezing van het 2e gebod: Deuteronomium 5: ‘Gij zult u geen
gesneden beeld maken …’ (‘Maak geen godenbeelden’ )
-Verkondiging betreffend het 2 e gebod
- Meditatief orgelspel
- Dankzegging, voorbeden en het “Onze Vader”
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3
- Zegen, waarna 3x Amen.

Nieuwsbrief
- We proberen met maximaal ca. 76 kerkgangers de
kerkdiensten weer te houden. Vooralsnog is er tot september
geen avonddienst. De zondagse dienst is mee te beleven via
www.kerkdienstgemist.nl.
- 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 ook in Contact. Bij voorbaat
hartelijk dank.
- Omdat er in de afgelopen maanden een grote vraag naar
levensmiddelen is ontstaan bij de Voedselbank is de diaconie
gevraagd om ook nog in de maand juli levensmiddelen in te
zamelen. Op de zaterdagen in juli van 10.00 tot 11.30 uur is 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 ook in juli nog op uw bijdrage rekenen?

-

Uitleidend orgelspel

