
 
Liturgie en nieuws, zondag 29 maart 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

  
    
Morgendienst Meditatief moment Avonddienst Vervalt 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: n.v.t. 
Organist: n.v.t. Organist: n.v.t. 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. n.v.t. Collecten: 1e: Diaconie 
groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds     
Liturgie voor het meditatief moment 
 
- Inleidende muziek: Klaas Jan Mulder speelt zijn 
improvisatie over Psalm 118 vers 14 op het Hinsz-orgel van 
de Martinikerk te Bolsward:  Gij zijt mijn God, U zal ik 
loven;  https://www.youtube.com/watch?v=VtaSlKagvPI  
- Woord van welkom 
- Beginwoord en groet  
- Openingslied: Psalm 118: 5, 8  
https://www.youtube.com/watch?v=Rw6UJYdB84w  
- Gebed  
- Lied: Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht, 
Lied 657: 1, 3, 4 
https://www.youtube.com/watch?v=djpbDsc-dkM met 
daarna een opname van het naspel van André Jonkman op 
het orgel van onze kerk   
- De Bijbel open: Matteüs 21: 33-42  
- Thema: “Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben”  
- Lied: O kostbaar kruis, o wonder Gods, Lied 578  
https://www.youtube.com/watch?v=pDdO2dBpAL8  
- Gebed en Onze Vader  
- Mededelingen  
- Zegen  
- Uitleidende muziek: Gert van Hoef Gert bespeelt het grote 
Hinsz-Orgel in de Bovenkerk te kampen - Toccata Psalm 
146 van Jan Zwart  
https://www.youtube.com/watch?v=E8C5m9YvjLk 

Nieuwsbrief  
* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn 
voor bezoekers. Vanaf 22 maart a.s. zal elke 
zondagmorgen om 10:00 een meditatie binnen een 
aangepaste liturgie te beluisteren zijn via 
www.kerkdienstgemist.nl. Er zal geen avonddienst zijn.  
* Woensdag 1 april is er om 19.15 uur weer een meditatief 
moment.  
* Volgende week zondag 5 april is het Palmpasen. Dan is 
er om 10.00 uur een meditatief moment. In de stille week 
zijn er dan van maandag tot en met donderdag 
gezamenlijke meditatieve vespers in de Maranathakerk: 
maandag met Alex Brinkman, dinsdag met ds. Bas 
Jongeneel (Oude Kerk), woensdag met Cock Kroon en 
donderdag met ds. Wim Scheltens. Op de Witte Donderdag 
is er dan geen avondmaal, want het zijn vieringen zonder 
kerkgangers. U kunt van maandag tot en met donderdag 
om 19.30 uur afstemmen op kerkdienst gemist, 
Maranathakerk voor beeld en geluid.   
* Op Goede Vrijdag, 10 april, is er weer een meditatief 
moment vanuit onze kerk.   
* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven 
is de Givt-collecteapp een uitkomst. Download de app op 
uw smartphone en kies voor ‘Lijst’. Daarin scrolt u naar 
’Gereformeerde Kerk PKN Lunteren’ en geeft u uw bijdrage. 
Dan laat u de collecte niet aan u voorbijgaan.  
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