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Mededelingen : 

*De bloemen van zondag 28 februari gaan met de hartelijke groet naar 
Dhr. H. Versteeg , Piersonplein 4. Hij is 24 februari 80 jaar geworden. 
 
*Kerkdiensten zijn t/m zondag 14 maart 2021 uitsluitend online mee te 
maken, dus via kerkdienstgemist.nl. Worden er daarna andere 
mogelijkheden bekend gemaakt dan verneemt u dit via de Nieuwsbrief 
 
*Diaconie/ZWO collecte 28 febr. Ethiopië 
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist 
door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen 
drogen op. 
Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare 
inwoners met noodhulp en met landbouw training voor boeren zodat ze 
leren welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. De Diaconie 
beveelt deze collecte van harte bij u aan.  
 
*De symbolische schikkingen in de veertigdagen tijd sluiten aan bij het 
thema van de KND “Levensweg” 
Zondag 28 februari  Marcus 9: 2-10 : Het wonder op de berg   
In het hart van het kruis zien we een wolk van gipskruid. Op een verhoging 
van mos (de berg) 3 witte rozen die staan voor Jezus, Mozes en Elia. De 
blauw/paarse hyacinten staan voor Petrus, Johannes en Jakobus. 
 
*De Wereldgebedsdag , welke in onze kerk gehouden zou worden, gaat 
helaas dit jaar niet door. De orde van dienst komt vanuit Vanuatu, een 
eilandengroep in de Stille oceaan. Er is wel een online viering beschikbaar 
met ook prachtige beelden van Vanuatu.: 
Zie : Youtube.com; in de zoekbalk tikt u vervolgens: Wereldgebedsdag 
Uw bijdrage voor de collecten kunt u overmaken op 
NL48TRIO 0390 2248 39  t.n.v. St. Ned. Com. Wereldgebedsdag 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 28 februari 2021 
 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : drs. J. Bron, Velp 
Organist : Job André 
 

Kindermoment: Edith de Rooij 
Beamerdienst : Erik 
Bloemendienst : M. den Boer 
Ouderling van dienst : Goos Van der Kemp 
Diaken van dienst : Nico van Renssen 

 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur 
Voorganger : ds D.R. Juijn, Delden 
Organist : Sipke de Boer 
 
 
Collecten: 
1e Diaconie (Ethiopië, Noodhulp en Ramppreventie ) 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
Reminiscere - Herinnert u mijn zonden niet (Ps 25) 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Vader U bent goed (https://youtu.be/MxrdNxcINfs) 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 25: 1,3,4 (opname) 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Zingen: In deze stilte (opname sela) 
*Woord van genadeverkondiging 
*Lezing van de leefregel 
*Zingen: Ubi caritas, lied 568a  

Opgenomen versie van het koor ‘De Welcome Singers’ 
Betekenis: Waar liefde is en vriendschap, daar is God. 

*Kindermoment : Edith de Rooij 
Paasproject : Levensweg  
Het wonder op de berg, Marcus 9:2-10 
Projectlied (opname Sieneke en Bas) 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Eerste schriftlezing uit: 1 Koningen 19,9-18 
*Psalm 16 (opname) 
*Tweede schriftlezing uit: Marcus 9,2-10 
*Liedboek 324, Wat vrolijk over U geschreven staat (opname) 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Liedboek 221, Zo vriendelijk en veilig als het licht (opname) 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten ( filmpje n.a.v. de bestemming van de diaconale collecte) 

 1e Diaconie (Ethiopië, Noodhulp en Ramppreventie ) 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 543, Gij zijt in glans verschenen 

Opgenomen versie van het koor ‘De Welcome Singers’ 
*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Lied 547, 1 + 2 + 5 
*Stil gebed, Votum en Groet 

*Gebed. 
*De Bijbel open: Matteus 6, 1-6 
*Zingen: Psalm 131 
*Verkondiging: Geloof is geen prestatie 

*Meditatief orgelspel 
*Zingen: Lied 906, 3 + 6 + 7 
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande): 
tekst in beeld, 2 minuten met orgelspel, ter eigen overdenking 

Wij geloven niet in een verre God,  
in een Onbewogen Beweger 
in het ‘Al’ 
of welke filosofische term ook voor God bedacht is. 
We geloven in de God die aan het kruis hing 
En zo naast ons ging staan 
In ons chaotische, soms pijnlijke en beperkte leven. 

*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten  

 1e Diaconie (Ethiopië, Noodhulp en Ramppreventie ) 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied:  Lied 951 : Liefelijk licht dat ons van God verhaalt. (opname)  
*Zegen 
*Orgelspel 

  


