
 
Liturgie en nieuws, zondag 3 november 2019, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst  Avonddienst m.m.v. de WelcomeSingers 
Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens 
Organist: Johan Hulshof Organist: Sipke de Boer 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Sylvia van Hunnik Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Wieteke Keijzer  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 84 A 
- Welkom 
- Aanvangslied: Psalm 62: 1 en 5 
- Stil gebed, Votum en groet en Klein Gloria, Lied 195 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 51 B 
- Woord voor onderweg: Psalm 108: 1-7 
- Marijke Folmer vertelt over haar werk in Egypte 
- Zingen: Lied 426 ( 4x )  allen, vrouwen, mannen, allen 
- Gebed om het licht van de Heilige Geest 
- Voordat de kinderen naar de kindernevendienst, zingen we 
eerst met hen:  
 
- Zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag. 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
- De Bijbel open: Psalm 100;  
                             Kolossenzen 1: 13 en 14; 
                             Kolossen 3: 12-17 
- Zingen: Lied 833 (3 x) 
- Verkondiging: Kleed je in de liefde 
- Zingen: Lied 838: 1,2 en 4 

 
- Kinderen komen terug uit kindernevendienst 
- In memoriam (staande) 
- Zingen: Psalm 43: 4 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 416 
- Zegen, waarna Lied 425 
- Orgelspel 
 
 
Nieuwsbrief: 
* Vanavond is er weer een welkomdienst. De WelcomeSingers 
zingen en het thema is: "Een genadig verhaat". 
* Dinsdagavond om 20.00 uur is er catechese voor 17+ in de 
pastorie. 
* Woensdag is het Dankdag voor gewas en arbeid: ‘s middags is 
de gezamenlijke dienst met kinderen in de Maranathakerk, 
aanvang : 14.30 uur; ‘s avonds is de dienst gezamenlijk in onze 
kerk, aanvang: 19.30 uur. 
* De collecte op Dankdag is bestemd voor het Rotondehuis hier 
in Lunteren, waar gastbewoners worden geholpen om te komen 
tot zelfstandigheid.     
* Donderdag begint de kring over 1 Johannes, aanvang: 20.30 
uur.  
* Voor de toerustingsavonden van november over Jesaja en 1 
Johannes kunt u zich opgeven met de toerustingsfolder of via de 
mail bij de pastorie. 

  
 


