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Mededelingen 
 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten en 
felicitaties naar Anneke en Sipke de Boer – van Solkema. Ze waren 14 mei 
40 jaar getrouwd . 

* Diaconie collecte 
De diaconiecollecte is bestemd voor het diaconale werk van 
de Roemenië Commissie  in Szentmarton / Sanmartin 

*Pinksteren - Openluchtdienst: De openluchtdienst met Pinksteren gaat 
niet door , maar wordt gewoon als Welkomdienst m.m.v. de `Pinksterband 
en de “Pinkstersingers” om 10:00 uur in de kerk gehouden. Voorganger: 
Wim Scheltens  Reserveren of online via kerkdienstgemist.nl. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 16 mei 2021 
  

 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : ds. D de Jong, Harderwijk 
Organist : Sipke de Boer 
 

Kindermoment: Alies Hendriksen 
Beamerdienst : Betsy 
Bloemendienst : P. Boiten 
Ouderling van dienst : Ruud Coers ( ochtend)  & Petra Boiten ( avond) 
Diaken van dienst : Kees Geluk 

 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur  
Voorganger  : ds. P.F. Goedendorp, Leersum 
Organist : Ed Keijzer 
 
Collecten: 
1e Diaconie ( Roemenië commissie) 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Verwachten Opw.780 (opname) 

Begin 
*Welkom en mededelingen 
*Psalm 89: 1, 7 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied (voorganger 
begeleidt door de organist)  
*Stil gebed 
*Onze hulp en groet 

Leven vanuit de vergeving 
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Woord van genade uit Psalm 103  
*Lied 103e Prijs de Heer, mijn ziel (opname) 
*Leefregel Filippenzen 2: 1- 11 
*Lied 939: 1, 2, 3 Op U alleen (opname) 
 
*Kindermoment : voorgelezen door Alies Hendriksen (opname) 

Johannes 17:1-13  : Jezus bidt voor ons 
 

Dienst van het Woord 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Schriftlezing Handelingen 1: 6- 11 Zij die bijeengekomen waren 
*Lied 663: 1, 2 Al heeft Hij ons verlaten (opname) 
*Schriftlezing Filippenzen 3: 20- 4:1 Maar wij hebben ons burgerrecht 
*Gezang 231 (LBK 1973 )Wij knielen voor uw zetel neer (WelcomeSingers met 
Margret Spelt) 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Lied 754: 1, 3 Liefde Gods die elk beminnen (opname) 
*Gebed en Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e Diaconie ( Roemenië commissie); 2e Onderhoudsfonds 
*Lied : (EL 140 = HH 216: 1, 2, 3) Kroon Hem met gouden kroon (opname) 
*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Psalm 27: 1 & 5 “Mijn licht, mijn heil is Hij...” (voorzang) 

*Stil gebed, Votum en Groet 

bij deze dienst 

*Openingsgebed. 

bij de lezing 

*Schriftlezing: Johannes 17: 1-19 

*Lied 665 vers 1,2 en 4 “Om Christus' wil zijn wij verblijd” (voorzang) 

*Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis : Credo uit Indonesië (gesproken; staande) 

*Lied 880 vers 1.2.3.4  Het leven op aarde (voorzang) 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 
1e Diaconie ( Roemenië commissie); 2e Onderhoudsfonds 

tenslotte 

*Slotlied: Lied 663 op de wijs van Gezang 234 “Al heeft Hij ons verlaten” 
(voorzang) 

*Zending en Zegen 

*Orgelspel 

  


