Liturgie en nieuws, zondag 15 maart 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Morgendienst
Voorganger:
Organist:
Kindernevendienst:
groep 1 t/m 5 o.l.v.
groep 6 t/m 8 o.l.v.

Avonddienst
ds. K. Dijk (Duiven)
Job André

Voorganger:
Organist:

ds. W. van Wakeren (Veenendaal)
Sipke de Boer

Willemijn Doornbos
Marjolijn van de Haar

Collecten:

1e: ZWO
2e: Onderhoudsfonds

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de avonddienst

- Lied voor aanvang van de dienst: Lied 283: 1, 2, 4
- We bereiden ons in stilte voor op de dienst
- Welkom
- Intochtslied: Psalm 134
- Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria
- Gebed om ontferming
- Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Zingen: Lied 188
- Zingen: Projectlied 'God kent jou vanaf het begin'
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing uit: Johannes 4: 1-26
- Zingen: Gezang 653: 1, 3
- Verkondiging
- Zingen: Lied 659: 4, 5, 6
- Kinderen komen terug uit kindernevendienst. Aandacht voor het
Paasproject met ophangen van het symbool van vandaag
- Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze
Vader”
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: Psalm 68:9
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt
- Orgelspel

- Welkom
- Intochtslied Psalm 72: 1 en 4
- Stil gebed, Votum en Groet
- Zingen: Psalm 72: 6
- Gebed
- Schriftlezing uit: Psalm 108: 1 - 6
- Zingen: Psalm 108:1 en 2
- Verkondiging
- Zingen: 905: 1 en 2
- Geloofsbelijdenis (gesproken)
- Zingen: 905: 3 en 4
- Dankzegging en voorbeden
- Collecten: 1e ZWO, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: 416
- Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt

Nieuwsbrief
* Ouders kunnen tijdens de collecte hun kinderen uit de crèche
ophalen voor de zegen.
* De collecten worden na de dienst aan de deur gehouden, zodat
de collectezak niet van hand tot hand gaat.
* De christelijke Zuid-Soedenezen vochten jarenlang om zich af
te scheiden van het islamitische Noord-Soedan. Na de
onafhankelijkheid is het door een burgeroorlog onveilig hulp te
bieden. De Episcopaalse kerk van Zuid-Soedan helpt boeren bij
het produceren van het dagelijks voedsel. Daarvoor is de ZWOcollecte van de diaconie.
* Maandag is er toerustingsavond voor nieuwe ambtsdragers en
nieuwe leden van de wijkteams; aanvang: 20 uur in de
kerkenraadskamer.
* De catechese is weer op dinsdag 17 en woensdag 18 maart.
* Bible art - wegens het enthousiasme van de groep gaan we nog
een drietal avonden met elkaar aan de slag. Dit zijn de
woensdagavonden 25 maart en 8 en 22 april, inloop vanaf 19.45.
Van harte welkom!

