Mededelingen
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar Dhr. Van Garderen,
Berkhofweg 34.
*Bloemschikking 1e Advent
Uitleg van de schikking bij eerste advent passend bij het project van
de kinderkring.
Er wordt met bloemen en Playmobil gewerkt.
Jozef en Maria gaan met de ezel op weg naar Bethlehem samen met
nog veel meer mensen i.v.m. de volkstelling. De 7 verschillende
bloemen staan symbool voor de verschillende mensen die op reis
gaan.
Zoals er bij de poster van de kinderkring iedere zondag iets
tevoorschijn komt, gebeurt dat ook bij de schikking.
*Diaconiecollecte - De Hoop
Depressie, angsten, verslavingen....De Hoop biedt hulp aan volwassenen, jongeren en
kinderen die met psychosociale of verslavingsproblemen kampen. Daarnaast biedt De
Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang. De Hoop is een evangelische
hulpverleningsinstelling.
*Zing je mee met de Welcome Singers in de kerstnachtdienst?
De Welcome Singers repeteren onder leiding van Margret Spelt voor de a.s.
kerstnachtdienst. Doe je mee? Hartelijk welkom! We gaan hiervoor ook aan de gang met
liederen uit de nieuwe cd van Sela. Wij repeteren een drietal keren in december. Geef je
op en geef daarbij je emailadres en je 06 nummer door aan Hannie van Grootgeest, email
hvangrootheest@outlook.com Uiteraard zingen we met inachtneming van de dan
geldende Corona regels.
*Woordwandeling Voor info zie Nieuwsbrief of site
Doe een ‘woordwandeling’
Elkaar ontmoeten is een wezenlijk onderdeel van kerk-zijn. Elkaar zien en spreken kan niet altijd binnen maar
meestal wel buiten! Daarom willen we u/jou aanmoedigen om met iemand (of met een aantal mensen) een
‘woordwandeling’ te maken. Hierdoor komen we (weer) in beweging en
oefenen we ons in het voeren van het geloofsgesprek. Het concept is heel
eenvoudig: je kiest een woord uit de onderstaande selectie en al wandelend
bespreek en bevraag je samen het betreffende woord. Wat roept het bij je
op? Waaraan moet je denken als je dit woord hoort? Welk Bijbelfiguur vind
je bij dit woord passen en waarom? Etc. De wandelroutes zijn zelf wel uit te
stippelen. Uw/jouw wandelmaatje kan een bekend iemand zijn maar wellicht
is een ‘woordwandeling’ maken met iemand die je niet zo vaak ziet of spreekt ook een mooie uitdaging.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 28 november 2021
1e Advent
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. J.J. Esveldt, Amersfoort
Organist: Johan Hulshof
Ouderling van dienst: Ruud Coers
Diaken van dienst: Nico van Renssen
Oppasdienst: Renske de Bruin en Paula Kampfraath
Kinderkring: Alies Hendriksen en Willeke Meppelder
Beamerdienst: Barend
Bloemendienst: A. de Boer

Avonddienst aanvang: 19.00 uur
Voorganger: ds. B.L. Bos, Oudekerk a/d Amstel
Organist: Ed Keijzer
Collecten:
1e : Diaconie ( St. de Hoop)
2e : Onderhoudsfonds

Woorden voor de woordwandeling: Genade – Waakzaam – Toekomst – Geloof – Hoop – Liefde – Kerk –
Koninkrijk – Zingeving – Schepping – Verbondenheid – Kruis – Opstanding – Hemel – Levenslust – Uitzicht –
Bekering – Geestkracht – Vreugde – Vrijheid – Bijbel – Navolging – Verdriet – Verzoening – Geluk.
PS: Een ‘woordfietstocht’

maken kan natuurlijk ook!
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Liturgie Ochtenddienst
1e Advent
*Orgelspel
*Lied voor de dienst : Opw.780 : Verwachten (opname)
*Welkom en mededelingen.
*Aanvangslied: Psalm 25 : 1 en 2
*Stil gebed, Votum en Groet
*Klein Gloria gespeeld door de organist.
*Aansteken 1e adventskaars : Sanne & Justin Batterink
Nu brandt de eerste kaars,
Teken van wachten op
Jezus geboorte,
De komst van de Heer.

*Gebed van inkeer en verootmoediging.
*Zingen: Lied 103c : 1, 2 en 3
*Woord van genadeverkondiging.
*Lezing van de leefregel
*Zingen: Lied 320 : 1 t/m 5
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
*Kindermoment :
Opening adventsproject
Filmpje
Projectlied : “Wie ben jij” (opname)
kinderen gaan naar de kinderkring .
*Eerste schriftlezing uit: Zacharia 14 : 4 t/m 9
*Zingen: Lied 441 : 1 en 2
*Tweede schriftlezing uit: Lucas 1 : 5 t/m 25
*Zingen: Lied 441 : 5 en 6
*Verkondiging
*Meditatief orgelspel
kinderen komen terug uit de kinderkring.
*Zingen: Lied 462 : 1, 2, 5 en 6 *Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader”
*Collecte doelen : 1e Diaconie (st.de Hoop) 2e Onderhoudsfonds
Collecte is bij het verlaten van de kerk
*Slotlied: Lied 425
*Zegen
*Orgelspel

Liturgie Avondddienst
1e Advent
*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: lied 25a: 1 en 2 (Mijn ogen zijn gevestigd)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed
*De Bijbel open: Lucas 3,1-6
*Zingen: lied 456b: 1, 2, 7 en 8
*Verkondiging
*Zingen: lied 452: 1 en 2
*Geloofsbelijdenis (gesproken, staande)
*Dankzegging en voorbeden
*Collecte doelen : 1e Diaconie (st.de Hoop) 2e Onderhoudsfonds
Collecte is bij het verlaten van de kerk
*Slotlied: lied 444
*Zegen
*Orgelspel
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