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Mededelingen 

* De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten naar 
Yvonne & Harry van der Ploeg, Hermelijnlaan 31  
* Gez. Jeugddienst: zondagavond 30 mei om 19:00 uur in de Geref. Kerk. 
Voorganger ds. Ria Scheltens, Renswoude m.m.v. de Huisband.  Thema” Ik 
kan niet zonder jouw” 
* Voedselbank 
Veel vraag naar levensmiddelen In de vakantietijd bij de Voedselbank i 
De diaconie is gevraagd om in de maanden juni, juli en augustus 
levensmiddelen in te zamelen. Op de zaterdagen, vanaf 5 juni van 10.30 
tot 11.30 uur, is de kerk open om spullen voor de voedselbank af te geven.  
Producten die ze goed kunnen gebruiken zijn: rijst en pasta producten -
sauzen - groenteconserven - broodbeleg (houdbaar) - houdbare soepen - 
koffie/koffiemelk.  
Ook is er behoefte aan: zeep - shampoo - wasmiddel – tandpasta.  
Mogen we ook nu weer op uw bijdrage rekenen? 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 30 mei 2021 
  

 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : ds. W. van der Spek, Purmerend 
Organist : Ed Keijzer 
 

Kindermoment: Edith de Rooij 
Beamerdienst : Barend 
Bloemendienst : J. van de Brink 
Ouderling van dienst : Harma Pasterkamp 
Diaken van dienst : Jan & Gerdien Luchies 

 
Gezamenlijke Jeugddienst aanvang : 19.00 uur  
Voorganger  : ds .Ria Scheltens-Ritzema, Lunteren 
m.m.v. de Huisband 
Thema : Ik kan niet zonder jou 
Collecten: 
1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds : ’s avonds : Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Onze schuilplaats is God (opname Bas & Sieneke) 
*Welkom en mededelingen 
*Stil gebed, Votum en groet 
*Zingen : Psalm 5: 1, 2 (voorganger begeleidt door de organist)  
*Ter inleiding op het Kyrie 
*Zingen Kyrie, 413 : 3(voorganger begeleidt door de organist) 
*Gloria: Psalm 117 a 
*Gebed 
*Kindermoment : voorgelezen door Edith de Rooij (opname) 

God geeft Hagar een zoon : Genesis 16 
*1e Schriftlezing Psalm 2  
*Zingen Psalm 119: 64.65 (voorganger begeleidt door de organist) 
*2e Schriftlezing Johannes 3 : 1-16 
*Zingen 339a (voorganger begeleidt door de organist) 
*Overdenking 
*Meditatief orgelspel 
*Zingen 446 (voorganger begeleidt door de organist) 
*Gebeden 
* Aandacht voor de collecten 

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Zingen 701 (voorganger begeleidt door de organist) 
*Zegen 
*Orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


