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Mededelingen 
 

*De bloemen van deze zondag gaan met felicitaties en groeten namens onze 
gemeente naar Ds. Wim Scheltens, die op 15 November mocht vieren, samen 
met zijn gezin, dat hij 40 jaar predikant is. 
 
*Geboorte 
Op 15 November werd geboren Simon van Maanen, zoon van Niels en Adriana 
van Maanen-Solovei. De roos wordt met felicitaties bij hen gebracht. 
 
*Koffietijd en meer... 
Zaterdag 27 november is er weer een koffieochtend en deze keer in de vorm van 
een adventswandeling. We starten om 10.00 uur met een kopje koffie op het 
kerkplein.  
Graag even opgeven via de Whatsapp groep,  via 06-13353731 
of edithgeluk@hotmail.nl. 
(Bij slecht weer zal de koffieochtend niet door gaan) 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 21 november 2021 
Eeuwigheidszondag 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. C. Oosterveen 
Organist: Margret Spelt 
Viool: Wilco de Bruijn 
Film: Onno Gerritse 

 
Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp  
Diaken van dienst: Herman Schreuder 
Oppasdienst: Kati van Maanen en Chantal Zandsteeg 
Kinderkring: Wieteke Keijzer en Tirza Beumer 
Beamerdienst: Erik 
Bloemendienst: P. Boiten 

 
Avond : Gezamenlijke jeugddienst aanvang: 19.00 uur 
in de Maranathakerk 
Voorganger: mw. Maaike van de Wetering - Wolswinkel 
Thema : “If we are the body” 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
 

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven 
zijn. 
Wij danken voor hun leven, 
voor wie zij waren voor ons 
en voor de wereld. 
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. 
 
Met droefheid gedenken wij hen die 
gestorven zijn. 
Hen te moeten missen is zwaar, 

onvervangbaar blijven zij, 
déze speciale mensen. 
Mens waren zij, te midden van ons. 
 
Met liefde gedenken wij hen die gestorven 
zijn. 
Wij mogen hen geborgen weten 
in de eeuwige liefde van God, 
begin en einde, dragende grond, 
God die de tranen droogt en leven geeft. 

 
Thema: geborgen in genade 

“in de koude van de winter 
groeit de lente ondergronds” 

 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen staande: Lied 23b: 1 en 3 
*Votum en Groet, allen: Amen 
 

*Gedachtenis van de overledenen uit onze gemeente 
Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen, in ons hart, 
die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 
  

Onze namen staan geschreven 
in de holte van uw hand. 
Als een teken dat ons leven 
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent 
zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte: 
een volkomen nieuw bestaan. 

*Wij gedenken en ontsteken een kaars voor 
Geertruida Boon-Lagerweij 20-11-2020 90 jaar 
Alexander Arie Hagoort. 21-02-2021 95 jaar 
Frans Geradus Waisapy 01-04-2021 71 jaar 
John van Hunnik 07-04-2021 47 jaar 
Josephine Hofkes 10-04-2021 80 jaar 
Elisabeth Boers- van der Houwen. 05-05-2021 93 jaar 
Carolus Jacobus den Besten 20-10-2021 95 jaar 
Gerrit van der Gaast 02-11-2021 94 jaar 
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(Telkens bij het noemen en 
aansteken van een kaars 
vioolmuziek ) 
 
 
 

Aansluitend 
Voor wie wij dragen in ons hart, die wij nooit vergeten, 
en voor degenen die in het afgelopen jaar, waar ook ter wereld,  
slachtoffer zijn geworden van zinloos geweld, oorlog, honger of natuurgeweld  
ontsteken wij een kaars.  

*Filmpje Onno Gerritse, afscheid 
*Kyriëgebed 
*Glorialied 982, (melodie: Wat de toekomst brengen moge) 

*De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed  
*De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen:  

Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

*Eerste schriftlezing : Jesaja 60: 1-4a  
*We zingen Lied 753: 1 en 5 
*Tweede schriftlezing : Openbaringen 21: 1-7 
*We zingen: Lied “Ik zal er zijn”, Sela  
*Overdenking n.a.v. Mattheus 13: 44 

*Meditatieve muziek  (De kinderen komen terug) 
*Gaven en gebeden 

*De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor : 
1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed , Onze Vader 
*Heenzending en zegen, 

*We zingen als slotlied: Lied 834 
*Zegen, (allen: Amen) 
*Orgelspel  


