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Mededelingen 
 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten naar 
Mw. Carla Bol-Dijkhuizen, Wuitekampweg 9, i.v.m. haar 80e verjaardag op 
6 april. 
 
*Koffietijd en meer... 
Beste dames,  komende zaterdag 17 april staat de volgende koffieochtend 
gepland. Deze keer niet via de Whatsapp groep,  maar tussen 10 en 12 uur 
kunnen jullie wat leuks komen ophalen op het kerkplein. Zo kunnen we 
elkaar ook weer even op gepaste nabijheid ontmoeten!  
We hopen jullie dan te zien! 
Groetjes Edith  
 
*Kerkdiensten zijn te bezoeken ( alleen via Reserveren). 
En natuurlijk ook online mee te maken via kerkdienstgemist.nl 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 11 april 2021 
  

 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : dhr. R. Fluit, Vrouwenpolder 
Organist : Sipke de Boer 
 

Kindermoment: Edith de Rooij 
Beamerdienst : Erik 
Bloemendienst : A. van Ramshorst 
Ouderling van dienst : Ed Keijzer 
Diaken van dienst : Kees Geluk 

 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur  
Voorganger  : ds. H. Spoelstra, Amsterdam-Haarlem 
Organist : Job André 
 
Collecten: 
1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 
Deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
 
*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : "Een toekomst vol van hoop" (https://youtu.be/wCBri2Mkkbs) 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 81: 1 en 2 “Jubel God ter eer” ( opname)  
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Zingen: Psalm 81: 9. “Leef uit Mijn verbond” ( opname)  
*Openingstekst: Jesaja 26: 1 - 4 
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Zingen: Lied “Stil mijn ziel wees stil” ( opname - opw 717)   
*Woord van genadeverkondiging.1 Johannes 5: 1 – 12 
*Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7 “U kennen, uit en tot U leven” ( opname)  
*Kindermoment: Edith de Rooij 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Eerste schriftlezing uit: Psalm 23 
*Tweede schriftlezing uit: Johannes 20: 19 en 24 - 31 
*Zingen: Lied 642: 1, 4 en 8 “Ik zeg het allen dat Hij leeft” ( opname)  
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Kerk,2e Onderhoudsfonds & Deurcollecte Jeugd 

*Slotlied: Opw. 710 “Zegen mij!” ( opname)   
*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 81: 1, 2 en 4 (voorganger zingt) 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 

*De Bijbel open: Romeinen 6, 3-4 en Matteüs 28, 16-20 
*Zingen: Lied 650: 1, 2, 3, 4, 7 (voorganger zingt) 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande) 

*Zingen: Lied 825: 1, 3 en 5 (voorganger zingt) 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk. 

1e Kerk,2e Onderhoudsfonds & Deurcollecte Jeugd 

*Slotlied:  Lied 653: 1, 3 en 4 (voorganger zingt) 
*Zegen 

*Orgelspel 

  


