
 
Liturgie en nieuws, zondag 3 mei 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: Kerk 

groep 6 t/m 8 o.l.v. n.v.t.  2e: Onderhoudsfonds 
    
Liturgie voor het meditatief moment 

- Inleidende muziek: Koraalfinale Psalm 43 - Willem Hendrik 
Zwart op het Hinsz-orgel van de Bovenkerk in 
Kampen https://www.youtube.com/watch?v=zBTSZ_85Ysw  
- Woord van Welkom  
- Beginwoord en groet  
- Openingslied: Psalm 43: 3, 4 samen gezongen in de Sint-
Laurenskerk te Alkmaar tijdens de opnamen van Nederland Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=VxHZzMk5_GA 
- Gebed  
- De Bijbel open: Lucas 24: 13-36  
- Zingen: Lied 646: 1,2, De Heer is onze reisgenoot  is gezongen 
door de Martini Cantorij o.l.v. Wim Kloppenburg ter gelegenheid 
van de uitreiking van de C. Rijnsdorpprijs aan Jaap Zijlstra in de 
Doopsgezinde Singelkerk in Amsterdam  
https://www.youtube.com/watch?v=3WHiS6xYwGk (2:45- 3:49)  
- Thema: “De Heer is onze reisgenoot” 
- Martin Mans improviseert over het lied ‘Ere zij aan God de 
Vader’ op het Hinsz-orgel in de Bovenkerk te 
Kampen https://www.youtube.com/watch?v=VfohxaTBXDg   
- Lied 705: 1, 2, 4  'Ere zij aan God de Vader' tijdens de 
Nederland Zingt-avond in de Lolaankerk in Apeldoorn 
https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g  
- Dankgebed en voorbeden  
- Mededelingen  
- Slotlied: Wilhelmus, Lied 708: 1, 6 
https://www.youtube.com/watch?v=lEL_xGifWDk  

 

- Uitleidende muziek: Gert van Hoef speelt  Toccata Psalm 146  
op het orgelgala 2012 in de Martinikerk te 
Groningen https://www.youtube.com/watch?v=47CRmX0BE0E 
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- Zegen   

Nieuwsbrief 

 * Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Op zondagmorgen om 10:00 is er een meditatief 
moment binnen een aangepaste liturgie te beluisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl. Op de woensdagavonden in de maand 
mei wordt vanaf 19.00 uur weer een meditatief moment 
gehouden met een kortere liturgie.   
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan via ons 
in de pastorie of rechtstreeks zich wenden tot de diakenen.    
* Nu velen via Kerkdienst gemist de diensten meebeleven kunt u 
met de collecte meedoen via een bankoverschrijving  of via de 
Givt-collecteapp. U kunt  ook uw gave overmaken naar 
NL54RABO 0337 5123 29 (Kerk) en NL30RABO 0337 5573 81 
(Diaconie). De banknummers staan in Contact. Bij voorbaat 
hartelijk dank.  
* Juist in deze bijzondere tijd van beperkingen door het 
coronavirus  wil de Diaconie dit jaar toch ook weer gedurende 2 
maanden weer levensmiddelen inzamelen voor de Voedselbank. 
Op de zaterdagen, voor het eerst op 2 mei, is in de maanden mei 
en juni van 10.00 tot 11.30 uur de kerk open om levensmiddelen 
voor de voedselbank af te geven. Producten die de Voedselbank 
goed kan gebruiken zijn:  

- rijst en pasta producten +sauzen - groenteconserven - 
broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen, droog of nat - 
koffie/koffiemelk. Daarnaast is er ook behoefte aan; - zeep - 
shampoo - wasmiddel – tandpasta.  Mogen we weer op uw 
bijdrage rekenen? U kunt ook een gift aan de Voedselbank 
geven door een bedrag over te maken op de bankrekening van 
de Diaconie nr. NL30RABO0337557381, o.v.v. Voedselbank 

 

  

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ich will dich preisen ewiglich.   

 

 

 
 


