Mededelingen
* De bloemen van deze zondag gaan naar echtpaar Sauer, Sportlaan 22 in
Otterlo, ze waren 12 juni 40 jaar getrouwd. I.v.m. hun vakantie ontvangen
ze alsnog de bloemen
*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.

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

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.J. Esveldt, Amersfoort
Organist: Sipke de Boer
Kindernevendienst: Wieteke
Beamerdienst: Harry
Bloemendienst: D. van 't Hol
Ouderling van dienst: Ed Keijzer
Diaken van dienst: Nico van Renssen

*Voedselbank
Denkt u ook nog aan de Voedselbank? Iedere zaterdagmorgen deze
zomer, van 10.30 tot 11.30 uur, en ook zondag voor de kerkdienst kunt u
houdbare levensmiddelen afgeven in de kerk.
U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening
NL54 ABNA 0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.
Er is afgelopen weken veel ingezameld. Dank daarvoor

Gezamenlijke dienst met Maranathakerk
Openluchtdienst aanvang: 16.00 uur
Voorganger: Dhr. Cock Kroon

*Lenteplein
Beste mensen,
Om een mooie zomermarkt te kunnen
organiseren hebben wij uw hulp
nodig. Wie wil leuke spullen en
kleding inleveren? Wie wil iets
bakken? Wie wil ons helpen met het

Collecten:
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds

opzetten van de markt?
Voor afspraken en aanbiedingen kunt u contact opnemen met Ina van de
Vendel (06-46347118 of mvendel@wxs.nl
4

1

Liturgie Ochtenddienst
*Orgelspel
*Lied voor de dienst: Vul dit huis met Uw glorie (https://youtu.be/1pN2k255ewo)
*Welkom en mededelingen
*Stil gebed, Votum en Groet
*Klein Gloria.
*Gebed van inkeer en verootmoediging.
*Zingen: Lied 314 ‘Here Jezus, om uw woord’
*Woord van genadeverkondiging.
*Lezing van de leefregel
*Zingen: Lied 975 ‘Jezus roept hier mensen samen’
*Kindernevendienst : Wieteke Keijzer ( kinderen gaan naar de kindernevendienst)
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
*Eerste schriftlezing uit: Psalm 23
*Zingen: ‘Door de wereld gaat een woord’ (Joh. de Heer 916 : 1 + 3 t/m 6)
*Tweede schriftlezing uit: Marcus 6 : 30 - 44
*Zingen: Lied 568a ‘Ubi caritas’
*Verkondiging.
*Meditatief orgelspel
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader”
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk
1e kerk; 2e onderhoudsfonds
*Slotlied: Lied 423 ‘Nu wij uiteengaan’
*Zegen
*Orgelspel

Gezamenlijke openluchtdienst zondagmiddag 18 juli
Zondagmiddag 18 juli zal er een openluchtdienst gehouden worden, deze wordt
in samenwerking met de Maranathakerk gehouden. Deze dienst, die om 16.00
uur begint, wordt gehouden op het speelveld/weiland dat grenst aan de
Hindelaan/Haverkamp/Westzoom. Het combo van de Maranathakerk zal de
samenzang begeleiden en Cock Kroon is deze middag de voorganger. In verband
met de organisatie is reserveren voor deze dienst nodig, dit kan via de website
www.maranathakerk.net (erediensten), ook kunt u op die website het een en
ander lezen over de maatregelen en veiligheidsvoorschriften. De liturgie vindt u,
voorafgaande aan de zondag, op de betreffende website. Bij afgelasting van de
openluchtdienst, i.v.m. de weersomstandigheden, zult u hierover uiterlijk op
zondagochtend 18 juli een bericht lezen op de website. Indien onverhoopt de
openluchtdienst niet door kan gaan zal er op diezelfde dag een avonddienst
gehouden worden in de Maranathakerk (met dezelfde liturgie, combo en
voorganger).
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