
 

Liturgie en nieuws, zondag 5 juli 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren 
 
 
    

 Overstapdienst   

Voorganger: Ds. H.Z. Scheltens-Ritzema   
Collecten: 1.Kerk; 2. Onderhoudsfonds   
    
Orde van dienst voor de Overstapdienst 
- Voor de dienst: Heer, U bent mijn leven (door de WelcomeSingers) 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 87: 1,3,4 een opname van Nederland Zingt in 

de Lebuïnuskerk te Deventer 
https://www.youtube.com/watch?v=1qWJYjZxlo4 

- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Lied 281 (WelcomeSingers)  
- De paaskaars 2020 wordt binnengebracht door Anton de Bruin. 
- Licht van God - Woord van bemoediging door ds. Wim Scheltens 
- Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij ( Edith, Gerrie, Sieneke en 

Bas)  
- Rosalie van Beers leest: God van alle mensen 

God van alle mensen, 
geef ons een plek in deze wereld waar het veilig is. 
Waar je je kunt terugtrekken en schuilen. 
Waar je kunt dromen en verlangen. 
Waar je kunt balen en huilen. 
Waar je jezelf kunt zijn. 
Een plek die bij je past. 
Help ons ook om plaats te maken voor elkaar 
en een ander zijn eigen plek te gunnen. 
God, in uw hart is voor elk mens een plaats. 
Een schuilplaats, midden in het leven. 

- Gebed om de Heilige Geest  
- Op de saxofoon: Suzanne van Beek en Welmoed Doornbos 
- De Bijbel open: Psalm 121 ( door jeugdouderling Harma 

Pasterkamp) 
- Toelichting bij het thema van de Overstapdienst: Reis door de tijd 

(met daarin aandacht voor het bloemwerk van vandaag en 
aandacht voor de Bijbelverhalen die de overstappers mooi vinden) 

- Zingen: God kent jou vanaf het begin (met foto’s van kinderen uit 
de gemeente) https://we.tl/t-y1ykSGIBIK 

- Leiding kindernevendienst ( Alies Hendriksen en Willeke 
Meppelder) vertellen het verhaal uit Lucas 10: 25-37 

 - Anaïs van Voorst en Marjolein Fluit lezen:” God als reisgenoot” 
Loop voor ons uit om een goede weg te wijzen. 
Sta achter ons, als steuntje in de rug. 
Omarm ons als een vriend. 
Wees onder ons als we dreigen te vallen: 
vang ons dan op. 
Woon in ons midden en geef kracht voor alledag. 
Sta om ons heen als een muur die ons beschermt 
tegen angst en zorgen. 
Wees boven ons: uw zon geeft ons warmte. 
Verlicht ons met uw zegen vandaag en morgen. 
Ga zo met ons mee op al onze wegen. 
Ga met ons mee. 

- Preek: Reis door de tijd. Mijn hulp is van de Heer. 
- Zingen: Angelina van Hunnik zingt: 10.000 redenen. 
- De overstappers komen op podium met hun rugzak en laten 

allemaal iets belangrijks uit hun  rugzak zien. Per kind: foto’s, 
ouders geven een ballon met een wens op een kaartje en spreken 
die wens uit. 

- Zingen: Ik wens jou (Trinity) via youtube 
- Overstap met voor elk kind persoonlijk een zegen 
- Lied (terwijl kinderen nog op podium staan)  Gods zegen voor jou in 

de naam van Jezus (Sela) door Gerrie, Edith, Sieneke, Bas  
- Woord door Alies Hendriksen, voorzitter kindernevendienst met 

overhandigen van boekje  Bagage 
- Dankgebed, stil gebed, voorbeden, Onze Vader (ds. met Sylvia van 

Hunnik) 
- Slotlied: Lied 416 Ga met God, een opname van Nederland Zingt in 

de Sint Janskerk te Gouda. 
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxcqu3U5Hc 

- Zegen 
- Na de zegen klinkt het lied “Halleluja” van Leonard Cohen door 

Nick Schilder https://www.youtube.com/watch?v=x0jt_d232KI 
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Nieuwsbrief 
- Vanaf deze week zondag proberen we met een maximaal ca. 76 

kerkgangers de kerkdiensten weer op te starten. Vooralsnog is er 
tot september geen avonddienst.  De zondagse dienst is mee te 
beleven via www.kerkdienstgemist.nl.  

- 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 ook in Contact. Bij voorbaat hartelijk dank. 

- Omdat er in de afgelopen maanden een grote vraag naar 
levensmiddelen is ontstaan bij de Voedselbank is de diaconie 
gevraagd om ook nog in de maand juli levensmiddelen in te 
zamelen. Op de zaterdagen in juli van 10.00 tot 11.30 uur is 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 ook in juli nog op uw bijdrage rekenen? 
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