Liturgie en nieuws, zondag 12 juli 2020, Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren

Voorganger:
Collecten:

Ds. K. Santing, Ede
1.Diaconie; 2. Onderhoudsfonds

Orde van dienst
Terug naar de eenvoud…
−
−

Orgelspel
Welkom en mededelingen

VOORBEREIDING
− Lied 276 - Zomaar een dak boven wat hoofden.
Vocalgroep Choral en gemeente uit De Opgang,
Hoogeveen. https://youtu.be/9CkP9OTrEBI
− Stilte voor de ontmoeting met God
− Bemoediging en Groet
− Gebed om ontferming: afsluiten met lied 301e ‘Kyrie
eleison ’ - Uit Taizé
https://youtu.be/Yh3IKpiySNQ
− Glorialied: Psalm 65:1/ Ps 72:7 - Samenzang uit Sint
Jacobskerk te Vlissingen https://youtu.be/H23Om3II2h0
ROND HET WOORD BIJEEN
− Gebed van de zondag/ om de H.G.
− Lezing OT: Jesaja 55:1-3(NBG 1951)
− Lezing Evangelie: Matteüs 11:16-30(NBG 1951)
− Lied: Mon âme se repose-lied 62b - Uit Taizé
https://youtu.be/Yl9wSG8jFYQ
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen,
mijn heil komt van Hem.
Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.
− Preek
− Meditatief orgelspel
− Lied 840, gezongen door Elise Mannah in de Martinikerk
te Franeker https://youtu.be/MCz58S2mEO4

ROND HET ANTWOORD BIJEEN
− Dankgebed/ voorbeden/ stil gebed/ onze Vader
− Collecten
ZENDING EN ZEGEN
− Slotlied: Lied 425 - Samenzang uit Grote Kerk te
Steenwijk https://www.youtube.com/watch?v=TSrimxLCUc
− Zegen
− Orgelspel

Allen een blijmoedige week toegewenst!

Nieuwsbrief
− We proberen met een maximaal ca. 76 kerkgangers de
kerkdiensten weer te houden. 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?

