
 
Liturgie en nieuws, zondag 14 juni 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 

 
 
    

Morgendienst  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: Diaconie 

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

- Voor de dienst: bewerking Psalm 146. Aan het orgel: Martin 
Weststrate en aan de piano: Peter Wildeman 
https://www.youtube.com/watch? 
v=8DzzrhbtCyI&list=RD8DzzrhbtCyI&index=1  
- Welkom en mededelingen  
- Aanvangslied: Psalm 146, met een opname uit de Martinikerk te 
Groningen  
https://www.youtube.com/watch?v=5ZvmG6JkWSY  
- Stil gebed, Votum en groet  
- Gebed van inkeer en verootmoediging  
- Zingen: Lied 281 door de WelcomeSingers  
- Woord voor onderweg: Psalm 121  
- Zingen: Psalm 121 in de versie van Opwekking 640 
https://www.youtube.com/watch?v=mZSuGgHoqxg  
- Gebed om de Heilige Geest  
- Kindermoment: Sylvia van Hunnik leest het verhaal bij 
Handelingen 3 en spreekt een gebed uit 
- Lied: Lees je Bijbel, bid elke dag  
- De Bijbel open: Handelingen 3  
- Zingen: Lied 512: 1, 2, 5, 6, 7. Opgenomen in de de Sint-
Gertrudiskerk in Bergen op Zoom 
https://www.youtube.com/watch?v=eTnLpUZ_bUU  
- Verkondiging  
- Meditatief orgelspel: Jerusalaim door Wilbert Magré, Wim 
Magré, Arjan Post en Edith Post  
https://www.youtube.com/watch?v=QhL9GZF7HX4  
- Zingen: “Wij gaan op weg”, Opwekking 404, door de 
WelcomeSingers 

 

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
- Collecten: 1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds (extra collecte voor 
de jeugd)  
- Slotlied: Lied 704: 1, 3 “Dank, dank nu allen God”, een opname 
van Nederland Zingt - Dit lied wordt samen gezongen met 
Mannenkoor Albatros in de Martinikerk in Groningen 
https://www.youtube.com/watch?v=AuGo_faayBk 
- Zegen 
Uitleidende orgelmuziek:  Improvisatie over 'Dank, dank nu allen 
God' door Gert van Hoef op het Rudolf Knoll-orgel in de Grote of 
Sint-Stephanuskerk in Hasselt 
https://www.youtube.com/watch?v=9VcruF4_pFQ (vanaf 2:46)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8DzzrhbtCyI&list=RD8DzzrhbtCyI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=8DzzrhbtCyI&list=RD8DzzrhbtCyI&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=5ZvmG6JkWSY
https://www.youtube.com/watch?v=mZSuGgHoqxg
https://www.youtube.com/watch?v=eTnLpUZ_bUU
https://www.youtube.com/watch?v=QhL9GZF7HX4
https://www.youtube.com/watch?v=AuGo_faayBk
https://www.youtube.com/watch?v=9VcruF4_pFQ


Nieuwsbrief  

* Vanaf Pinksteren is er beeld naast het geluid. Vanaf 21 juni 
proberen we met maximaal 30 kerkgangers de diensten op te 
starten. Vanaf juli is er een maximum van ca. 76 kerkgangers 
mogelijk. Op 5 juli is het overstapdienst. Vooralsnog is er tot 
september geen avonddienst.  De zondagse dienst is 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.    
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