
 
Liturgie en nieuws, zondag 7 juni 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst Meditatief moment Avonddienst Vervalt 

Voorganger: ds H.Z. Scheltens - Ritzema 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 
 
- Voor de dienst: Vul dit huis met Uw glorie, door: Bas, Sineke, 
Edith en Gerrie (met mp3 opname)  
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 87: 1, 3, 4, opname van Nederland Zingt 
in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda 
https://www.youtube.com/watch?v=c-_7yXGqwrA  
- Stil gebed, Votum en groet  
- Gebed van inkeer en verootmoediging  
- Zingen: Lied 754: 1,3 De Leidsche Cantorij zingt et samenzang 
dit lied in de Hooglandse kerk, Leiden in een opname van 
Nederland Zingt. 
https://www.youtube.com/watch?v=xGV6EZQgDZ8  
- Woord voor onderweg: Psalm 36: 6 t/m 10  
- Zingen: Lied 700 een opname van Met hart en ziel 
Pinksterviering van KRO/NCRV 
https://www.youtube.com/watch?v=NK3NnpSP9n0  
- Gebed om de Heilige Geest  
- Foto’s van de kinderen met hun windlichtjes  
- Kinderlied: “Een vlammetje hier, een vlammetje daar”. We 
horen Tess Hendriksen, June Kraai, Kristel van Maanen Thijs 
van de Vliert en Zoë Zandsteeg. Bas van Maanen speelt op de 
gitaar en heeft het weer gemonteerd.  

Een vlammetje hier, een vlammetje daar,  
een heleboel vlammetjes bij elkaar.   
Zeg weet je het al? Vandaag is het feest.  

 

Een vlammetje hier, een vlammetje daar,  
we doen onze vlammetjes bij elkaar.  
Dan is het een vuur, dan is het een feest:  
wij danken de Heer voor de Heilige Geest!  

- De Bijbel open: Romeinen 8: 1-11, Galaten 5: 13-16, 22 en 23  
- Zingen: Lied 302: 1, 2 'God in de hoog' alleen zij eer'. 
Opgenomen in de St. Michaëlskerk te Zwolle. 
https://www.youtube.com/watch?v=QZ_X7Luc0a4  
- Verkondiging  
- Zingen: Lied 675: 1a Geest van Hierboven - Stef Bos en 
Jongerenkoor Samen Op Weg | Met hart en ziel Pinksterviering 
van KRO/NCRV 
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24  
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 705: 1,2,4 “Ere zij aan God de Vader”, een 
opname tijdens de Nederland Zingt-avond in de Lolaankerk in 
Apeldoorn. https://www.youtube.com/watch?v=VP0wTACQW2g  
- Zegen, waarna het lied Vrede van God  

Vrede van God, de vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met u.  
 



Voor jou en voor mij kwam de Heilige Geest!  

In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam zegen ik u.  
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest,  
de Heilige Geest zij met u.  
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u.  
 
Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met u.  
Vrede van Hem, vrede van God,  
de vrede van God zij met u.  
https://www.youtube.com/watch?v=8xkA2tW9R9k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Nieuwsbrief  

* Voorlopig zijn er geen kerkdiensten, die toegankelijk zijn voor 
bezoekers. Vanaf vorige week, Pinksteren, is er beeld naast het 
geluid. Misschien kunnen we vanaf 5 juli zondags weer twee 
diensten houden met zo’n 70 kerkgangers. De zondagse 
diensten zijn mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl.  

* Gerrit en Janny Zeldenrust stoppen met het hulpkosteren. 
Vanaf 1 juli zijn Harry en Aafke van Ramshorst de vaste 
vervangers in de diensten bij afwezigheid van Anne en Ria. Harry 
en Aafke worden deze maanden ingewijd in de kneepjes van het 
vak, zodat ze klaar staan als Anne en Ria Hazenberg deze 
zomer op vakantie gaan.  
 
*Wie financieel in de knel komt door de coronacrisis kan 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.  

* De diaconie verzamelt ook nog op de zaterdagen in de maand 
juni van 10.00 tot 11.30 uur bij de kerk levensmiddelen voor de 
voedselbank. U kunt brengen: rijst en pasta producten, sauzen, 
groenteconserven, broodbeleg (houdbaar), houdbare soepen, 
droog of nat, koffie/koffiemelk ook zeep, shampoo, wasmiddel en 
tandpasta zijn welkom. 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 

 
 
 

 


