Mededelingen :
*De bloemen van zondag 31 januari gaan naar Mw. VeldhuizenGroeneveld, De Kweek 17
*Hospice De Morgenster Lunteren.
Met ingang van 11 januari is in de Honskamp een tweede hospicekamer
gerealiseerd. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor
de hospicezorg. Voor informatie kunt u terecht bij Anneke de Boer, tel.
0318-483077, zij is voor de Gereformeerde Kerk contactpersoon voor de
hospice.

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 31 januari 2021

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : Ds. Ria Scheltens-Ritzema (Lunteren)
Organist : Ed Keijzer
Kindermoment: Wieteke Keijzer

*40 dagen kalender
Via de diaconie kunt u, een 40 dagen kalender bestellen.
Nico van Renssen, tel. 0318-483490 of
Herman Schreuder, tel. 0318-461953.
De kalenders zullen bij u thuis afgeleverd worden.
*Koffieochtend en meer…
Op zaterdag 6 februari staat er weer een koffieochtend gepland.
Wandelen mag helaas nog niet. We hebben een programma voor zaterdag
6 februari in de app groep van Koffietijd en meer gedeeld. We hopen dat
we ons op deze manier toch verbonden kunnen voelen met elkaar. Mocht
je niet in deze groep zitten en wil je dit niet missen, meld je dan aan via
Whatsapp naar 06-13353731 (Edith Geluk)
* Kerkdiensten zijn t/m zondag 7 februari 2021 uitsluitend online mee te
maken, dus via kerkdienstgemist.nl. Worden er daarna andere
mogelijkheden bekend gemaakt dan verneemt u dit via de Nieuwsbrief
* De Actie Kerkbalans is dit weekend van start gegaan. Dit jaar gaat het
anders dan vorige jaren. Iedereen ontvangt per post een brief met daarin
een toezeggingsformulier.

Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Voorganger : Ds. G.F. Dekker ( Bennekom)
Organist : Job André

Collecten:
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
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Liturgie Ochtenddienst
*Orgelspel
*Voor de dienst: lied ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (opname)
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Psalm 25: 2 en 4 (opname)
*Stil gebed, Votum en groet
*Zingen: Wees stil…(Elise Mannah, opname)
*“Een steun in de rug” door Nova Morren
Dank U wel
dat U geen God bent ver weg
en onbereikbaar,
maar dat U naar mensen omziet
en dichtbij wilt zijn.

Dank U wel dat U voor ons mensen
grond onder onze voeten,
een steun in de rug
en een dak boven ons hoofd wilt zijn.
Zodat de toekomst
-hoe donker soms ookbegaanbaar wordt.

*Gebed van inkeer en verootmoediging
*Lied ‘Kom aan boord’ …(opname)
*Woord voor onderweg: Deuteronomium 6: 4 t/m 9 uit
Bijbel in Gewone Taal. Door Lauren, Benthe en Lola van Grootheest

Alleen de Heer is God
Mozes zei verder: ‘Volk van Israël,
luister goed. De Heer, onze God, is de
enige God!
Houd van hem met je hele hart, met je
hele ziel, en met al je kracht.
Vandaag zal ik jullie de regels van de
Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet
ze niet!
Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed
leren. Blijf ze herhalen, thuis en

onderweg, als je naar bed gaat en als je
weer opstaat.
Schrijf de regels op en bewaar ze goed.
Schrijf ze op een band die je om je arm
doet. En schrijf ze op een band die je
om je voorhoofd draagt.
Schrijf de regels ook op de deurposten
van je huis, en op de poorten van de
stad.

*Lied: ‘Laat zo je licht maar schijnen’ … (opname)
*Gebed om de Heilige Geest
*Kindermoment door Wieteke Keijzer
*Zingen Lied vier mannen en hun zieke vriend… (opname)

*De Bijbel open: Marcus 2: 1 t/m 12
* Lied 534 Hij die blinden weer liet zien …(opname)
*Verkondiging: vijf vrienden bij Jezus
*Meditatief orgelspel
*Zingen ( WelcomeSingers) In de Heer vind ik heel mijn vreugde (ook Maleis couplet)
*Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,zingend Onze
Vader …( Elise Mannah, opname,)
*Aandacht voor de collecten : 1e kerk; 2e Onderhoudsfonds
*Slotlied: ‘Gods zegen voor jou’ (Sela) …(opname)
*Zegen met gesproken amen
*Orgelspel
Liturgie Avonddienst
“Droogvoets?”(Uit het synagogale leesgedeelte Besjalach: Exodus 13:17 – 17:16 )
*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Psalm 27: 1 geciteerd
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed
*De Bijbel open: Thoralezing: Exodus 14: 19-29
*Zingen: Lied 350: 1 en 5 ( geciteerd en thuis zingend)
*Evangelielezing: Lucas 4: 23-30
*Zingen: Lied 350: 6 en 7 ( geciteerd en thuis zingend)
*Verkondiging
*Meditatief orgelspel
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande)
*Zingen: Psalm 136: 1 en 6 ( geciteerd en thuis zingend)
*Dankzegging en voorbeden.
*Aandacht voor de collecten : 1e kerk; 2e Onderhoudsfonds
*Slotlied: 753: 1, 2 en 6 ( geciteerd en thuis zingend)
*Zegen
*Orgelspel
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