
 
Liturgie en nieuws, zondag 30 augustus 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst Welkomdienst 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: André Jonkman Organist: Job André 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Marieke Buijnink Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wilma van Garderen  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 23c 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 95: 1, 2, 3 
- Stil gebed, Votum en groet, klein Gloria 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 534 
- Woord voor onderweg: Psalm 119: 129-136 
- Zingen: Psalm 119: 39, 47 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Zingen : Weet je dat je een parel bent (2x) 
 
Weet je dat de Vader je kent? 
Weet je dat je van waarde bent? 
Weet je dat je een parel bent, 
een parel in Gods hand,  
een parel in Gods hand. 
 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
- De Bijbel open: Romeinen 14: 7-12 
- Zingen: Lied 961 (2x) 
- Verkondiging: waar het om gaat… 
- Zingen: Psalm 25: 7,10  
- De kinderen komen terug uit de nevendienst 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e. Diaconie,  2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: 904: 1, 3 

 
- Zegen waarna wij zingen: Lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief 
* Stichting Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-
gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf 
die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Door de 
samenwerking met vrijwilligers is een solide keten ontstaan 
waarin pastoraat en begeleiding geboden wordt vanaf het begin 
van detentie tot ver in het weer vrije leven daarna. 
* Vanavond is er een welkomdienst in aansluiting op de Oud 
Lunterse Dag met als thema ‘Het oude behouden’. De 
WelcomeSingers zijn er ook. 
* Volgende week hopen we het Heilig Avondmaal te vieren, ’s 
morgens in een lopende viering en ‘s avonds aan tafel. 
* Gevraagd door de Roemenië Commissie: Enthousiaste 
mensen die peren en appels willen gaan plukken in de 
Betuwe.Bent u enkele dagdelen beschikbaar in week 38 ( 14-18 
sept), week 39 (21 t/m 25 sept.)of week 40 (28 en 29 sept en 1 
en 2 okt.)? Meld u dan aan bij Ina van de Vendel 
(mvendel@wxs.nl) of 0318-573977 

 


