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*Peren en appels plukken voor Roemenië 
Al vele jaren gaat een groep mensen gezellig peren en 
appels  plukken in de Betuwe  bij de fam. De Vree. 
Meld u nu vast aan bij Ina v.d. Vendel 0318-573977, 
mvendel@wxs.nl 

Voor meer info zie “Contact” of de wekelijkse Nieuwsbrief 

 
*Voedselbank 
Iedere zaterdagmorgen deze zomer, van 10.30 tot 11.30 uur, en ook 
zondags voor de kerkdienst kunt u houdbare levensmiddelen afgeven in 
de kerk voor de Voedselbank. Producten die de Voedselbank goed kan 
gebruiken zijn onder meer groenteconserven, shampoo, tandpasta, rijst 
pasta en koffie etc.  
Voedselbank Ede heeft ook geld nodig voor huisvesting, stroom, 
brandstof, verzekeringen en de aankoop van materiaal zoals kratten. Als 
Voedselbank zijn we volledig afhankelijk van giften. 
U kunt daarom ook een gift overmaken naar bankrekening NL 54 ABNA 
0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.  
Er is afgelopen weken veel ingezameld. Dank daarvoor 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 
Zondag 4 juli 2021 

 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. A. Gilles, Ede 
Organist: Johan Hulshof 
 

Kindernevendienst: Alies Hendriksen 
Beamerdienst: Erik 
Bloemendienst: J. van der Wal 
Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp 
Diaken van dienst: Jan & Gerdien Luchies 

 
Gezamenlijke Jeugddienst aanvang: 19.00 uur in de 
Maranathakerk 
Voorganger: ds. J.Steenkamp 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: “Ik zal er zijn” Sela (https://youtu.be/3TYvV3T1wso) 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 149: 1 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Inleiding op de zondag 
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Lied: Psalm 25: 3 
*Woord van genadeverkondiging en Leefregel 
*Lied 835: 1 en 4, Jezus, ga ons voor 
*Kindernevendienst : Alies Hendriksen, 

( kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Eerste schriftlezing uit: Exodus 5:22 - 6:7 
*Tweede schriftlezing uit: Lucas 13: 1-9 
*Lied 886: Abba, Vader, U alleen 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 

 (kinderen komen terug van de kindernevendienst) 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied 885, Groot is Uw trouw o Heer  
*Zegen 
*Orgelspel 
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Mededelingen 

 
*De bloemen van a.s. zondag gaan naar dhr. P. Koolstra., Het Baken kamer 
6, Barones van Lyndenlaan 69, 6721 PK Bennekom 

*Mw. P. (Petra) Boiten-Stienstra, Bisschopweg 124, werd deze week 
opgenomen in het ziekenhuis Gelderse vallei in Ede. Ze zal een aantal 
onderzoeken ondergaan. We leven mee ook in ons gebed. We wensen 
haar beterschap en hopen dat ze spoedig weer thuis mag komen 

*Koffietijd en meer… 
Zaterdag 10 juli is de laatste koffieochtend van het seizoen.  We 
verzamelen om 10.00 uur op het kerkplein voor een kopje koffie en maken 
vervolgens een korte wandeling.  We sluiten de ochtend af met een sapje 
en een hapje in de pastorie tuin!  Hopelijk tot zaterdag...  groeten van 
Hannie, Gerrie en Edith 

*Kerkdiensten 
Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te 
bezoeken. Vooraf reserveren blijft noodzakelijk.  
Vanaf zondag 27 juni mogen we als gemeente weer samen zingen in de 
eredienst. 

*Gezamenlijke avonddiensten 
In de maanden juli en augustus zijn er in de avond gezamenlijke diensten 
met de Maranatha Kerk. Reserveren voor de dienst in de Maranatha kerk 
kunt u op www.maranathakerk.net. 
*Gezamenlijke openluchtdienst zondagmiddag 18 juli (i.p.v. avonddienst) 
Aanvang 16.00 uur , Voorganger dhr. Cock Kroon , Begeleiding Combo 
Maranathakerk, Locatie : op het speelveld/weiland dat grenst aan de 
Hindelaan/Haverkamp/Westzoom. ; zelf stoel / kleedje meenemen. 
Reserveren noodzakelijk (www.maranathakerk.net.) 
 
 


