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Mededelingen 
*Bloemen 
De bloemen van a.s. zondag gaan naar twee adressen: 
Dhr. H. Griffioen, Hillegondalaan 7, i.v.m. zijn 90e verjaardag op 20 juli, en naar 
Dhr. A. Van Wincoop, Molenweg 15, i.v.m. zijn 80e verjaardag op 21 juli 
 
*Kerkdiensten 
Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te bezoeken. 
Vooraf reserveren blijft noodzakelijk.  
 
*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. 
 
*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.  
De Voedselbank is volledig afhankelijk van giften voor andere onkosten, zoals 
energie. U kunt daarom ook een gift overmaken naar bankrekening 
NL 54 ABNA 0432 3668 06 ten name van Stichting Voedselbank Ede.  Alle gevers 
hartelijk dank. 
 
*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 opzetten van de 

markt? 
Voor afspraken en aanbiedingen kunt u contact opnemen met Ina van de Vendel 
(06-46347118 of mvendel@wxs.nl 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 25 juli 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: drs. J. Bron, Soest 
Organist: Job André 
 

Ouderling van dienst: Goos van der Kemp 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Kati en Franciska 
Kindernevendienst: Tirza 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst: H. Borren 

 
Gezamenlijke Avonddienst in de Gereformeerde Kerk 

Aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. P.F. Goedendorp, Leersum 
Organist: Sipke de Boer 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: Wat hou ik van Uw huis (https://youtu.be/ApLReosJd0s ) 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Lied 216 
*Stilte 
*Votum en Groet  
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Zingen: Psalm 8: 1,3 
*Woord van genadeverkondiging. 
*Lezing van de leefregel 
*Zingen: Lied 985: 1,3 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Kindermoment: Lied 8b zingen of (https://www.youtube.com/watch?v=e-Qlnzgw3GI ) 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
*Schriftlezing: Psalm 8 
*Zingen: Psalm 8: 4,6 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel  
*Zingen: Lied 275: 3,4,5 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
*Dankzegging, voorbeden en Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 978: 1,3,4 
*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied “U loof ik, Heer, met hart en ziel" Psalm 138: 1 en 4 
*Stil gebed,  
*Votum en Groet 
Bij deze dienst... 
*Openingsgebed 
*Schriftlezing: 1 Koningen 18: 1-16 
*Samenzang: "O lieve Heer, geef vrede" Lied 1009: 1 en 3 
*Preek 
*Meditatief orgelspel 
*Belijdenis 
*Samenzang: "In God de Vader op zijn troon” Lied 342 
*Dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader' 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
Tenslotte 
*Slotlied: samenzang: "Dank, dank nu allen God" Lied 704: 1 en 2 
*Zending en zegen 
*Orgelspel 
  


