Mededelingen

iedboek

*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten naar
de fam. v/d Gaast, Blankespoorselandweg 27. Ze waren deze week 65 jaar
getrouwd
*Diaconiecollecte Choice 4 Life.
Choice 4 Life betekent letterlijk: keus voor leven. Uit respect en
bewondering voor de keuze om het jonge leven geboren te laten worden
biedt Choice 4 Life tijdelijke opvang aan tieners, jongeren en
(jong)volwassenen die door plotselinge situaties in het leven voor een
bepaalde tijd niet in hun eigen leefomgeving kunnen verblijven.
Choice 4 Life werkt samen met gastgezinnen en heeft daarbij de nodige
contacten met de Stichting : ‘De Vluchtheuvel’.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 18 april 2021

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : ds. J. Visser, Ermelo
Organist : Ed Keijzer

*Kerkdiensten zijn te bezoeken ( alleen via Reserveren).
En natuurlijk ook online mee te maken via kerkdienstgemist.nl

Kindermoment: Tirza Beumer
Beamerdienst : Nora
Bloemendienst : H. Veldhuizen
Ouderling van dienst : Petra Boiten
Diaken van dienst : Bram Munters

Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Voorganger : ds. H. Poot, Oosternieland
Organist : Johan Hulshof
Collecten:
1e Diaconie : Choice 4 Life
2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst

Liturgie Avonddienst

*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Vaste hoop (opname)
*Welkom en mededelingen.
*Aanvangslied: Psalm 89:1,7 9 (opname)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Klein Gloria (opname welcomesingers)
*Gebed van inkeer en verootmoediging.
*Zingen Opw. 797 Breng ons samen (opname)
*Lezing van de leefregel
*Zingen: NLB 216 Dit is een morgen (opname welcomesingers)
*Kindermoment: Tirza Beumer
Johannes 21:1-14: 'een maaltijd met de levende Heer
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
*Schriftlezing uit: Johannes 4:46-54
*Zingen: Iedereen zoekt u jong of oud (opname)
*Verkondiging.
*Meditatief orgelspel

*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Psalm 16: 3 en 4 (gezongen door gemeentelid)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed.
*De Bijbel open:
*Zingen: Lukas 24: 13 - 35
*Verkondiging.
*Meditatief orgelspel
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande)
*Zingen: Lied 670: 1, 3 en 7 (gezongen door gemeentelid)
*Dankzegging en voorbeden.
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk
1e Diaconie : Choice 4 Life ,2e Onderhoudsfonds

*Slotlied: Lied 255 (gezongen door gemeentelid)
*Zegen
*Orgelspel

*In Memoriam
*Zingen: Blijf mij nabij (opname)
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader”
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk
1e Diaconie : Choice 4 Life ,2e Onderhoudsfonds

*Slotlied: Psalm 68:10 en 17 (opname)
*Zegen
*Orgelspel
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