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Nieuwsbrief: 

• Kerst-Inn 2e Kerstdag gaat dit jaar niet door ivm met het Covid-19 virus. We 

hopen in 2021 weer een Kerst-Inn te kunnen organiseren. 

• De kerstmiddag van de Seniorencommissie kan dit jaar door alle corona 

maatregelen niet doorgaan 

• De bloemen van as zondag gaan met een groet naar Mw. Hofkes, Spoorwiel 20 

Zij hoopt 12 december 80 jaar te worden. 

• De kleine kerstboom staat in de hal van de kerk. We vragen ieder om mee te 

helpen de boom te vullen met zelf gemaakte kerstballen, sterren, ed. Inleveren in 

de kerk of bij de koster op Hermelijnlaan 35. 

• Openbare kerkenraad 

Op maandag 14 december om 20.00 uur vindt een openbare kerkenraad plaats 

waarin de begrotingen 2021 van Kerk, Diaconie, ZWO, Roemenië commissie  en 

Jeugd worden behandeld. U bent daarbij welkom. Vanwege de 

coronamaatregelen en het maximale aantal van 30 personen dient u zich vooraf 

aan te melden bij brammunt@gmail.com. 

• Kerstochtendzang 1e Kerstdag  

Het is al een jarenlange traditie om op kerstmorgen met een groot aantal zangers 

uit de verschillende Lunterse kerken kerstliederen te zingen voor huizen van 

mensen die door ziekte, ouderdom of andere reden aan huis zijn gebonden.  

Unaniem is door de kerken besloten om dit jaar de Kerstochtendzang niet door 

te laten gaan in verband met de huidige vastgestelde Corona-maatregelen. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 13 december 2020 

3e zondag van advent 

 

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 

Voorganger : Ds. Mozes Tahitu (Lunteren) 

Organist : Ed Keijzer 

Kindermoment: Edith de Rooij 

 

 

Avonddienst aanvang : 19.00 uur 

Voorganger : Ds. E.P. van der Veen ( Oldemarkt) 

Organist : Job André 

 

Collecten: 

1e ZWO 

2e Onderhoudsfonds 

Deurcollecte Jeugd
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Liturgie Ochtenddienst 
3

e
 zondag van advent 

Orgelspel 

*Lied vooraf : Licht in de nacht  (https://youtu.be/wbVxt8qIJBQ) 

*Welkom en mededelingen. 

*Aanvangslied: Psalm 150 : 1 (youtube link) 

*Stil gebed, Votum en Groet  

*Aansteken 3
e
 adventskaars en voorlezen gedicht (Evy Oosterloo) 

               Drie kaarsen mogen branden 

               Vertellen het bericht 

               Het donker gaat verdwijnen 

               Het wordt al steeds meer licht 

*Uitleg Liturgische bloemschikking  

*Gebed van inkeer en verootmoediging. 

*Lied 836: 1 en 2 (youtube link) 

*Woord van genadeverkondiging 

*Lezen Mattheus 22 : 37-40 

*Lied 868 : 1 (youtube link) 

*Kindermoment : Edith de Rooy  

*Projectlied via beamer ( Angelina van Hunnik) 
                     Ik ben een engel, een engel, een engel, 

                     Ik kom met een boodschap naar de aarde met een goed bericht 

                     Ik ben een engel 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

*Eerste schriftlezing uit: Jesaja 65 : 17-25 

*Tweede schriftlezing uit : Johannes 3: 22-30 

* Lied 741 : 2 ( Organist speelt terwijl de tekst geprojecteerd wordt) 

*Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel 

*Dankzegging, voorbeden  en “Onze Vader “, 

  

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 
            (1e ZWO ; 2e Onderhoudsfonds & deurcollecte Jeugd) 

*Slotlied: Lied 835 : 1,2 en 4 ( you tube link) 

*Zegen  

*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
3

e
 zondag van advent 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Psalm 79 : 5 (organist speelt het lied) 

* Stil gebed, Votum en Groet 

* Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

*Lied 680 : 2 en 4  https://www.youtube.com/watch?v=a376vXqZeXg 

*Lezing : Mattheus 1: 1-17 

* Lied 512: 1,3 en 5  https://www.youtube.com/watch?v=S3_Mpge6QHE 

*Verkondiging. : Een “saai” begin 

 

* Lied 825:7 en 8 (organist speelt het lied) 

*Geloofsbelijdenis  

*Lied 473: 1 (organist speelt het lied) 

*Dankzegging en voorbeden. 

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

            (1e ZWO; 2e Onderhoudsfonds en deurcollecte Jeugd) 

*Slotlied: Lied 494: 1 en 2 (organist speelt het lied) 

*Zegen 

*Orgelspel 

  


