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Mededelingen 
 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten naar 
echtpaar H.J. van Ramshorst- de Waard, Mielweg 50, 10 mei hopen ze 
25 jaar getrouwd te zijn. 

*Pinksteren : De dienst op zondag 23 mei wordt in de kerk gehouden en 
niet buiten. Zo kunnen mensen, die door corona niet in staat zijn de dienst 
zelf bij te wonen, via kerkdienst gemist deze toch meemaken. 
 
*De kerkenraadvergadering van maandag 10 mei a.s. is openbaar i.v.m.de 
jaarrekening. 
De jaarrekening is vermeld in "Contact" van april. 
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur 
U dient zich hiervoor aan te melden. 
Dit kan via Petra Boiten tel: 0318- 616626 of pbstienstra@gmail.com 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 
Zondag 9 mei 2021 

  
 
Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur 
Voorganger : ds. K. Dijk, Duiven 
Organist : Job André 
 

Kindermoment: Marjolijn Achterberg 
Beamerdienst : Barend 
Bloemendienst : G. Overduin 
Ouderling van dienst : Petra Boiten 
Diaken van dienst : Nico van Renssen 

 
Avonddienst aanvang : 19.00 uur  
Voorganger  : ds. T. Woltinge, Amersfoort 
Organist : Sipke de Boer 
Collecten: 
1e Kerk 

2e Onderhoudsfonds 
Deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
 

*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : psalm 139 psalmproject (opname) 

*Welkom en mededelingen. 

*Aanvangslied: Psalm 84:1 (opname) 

*Stil gebed, Votum en groet  

*Gebed om ontferming. 

*Zingen : Psalm 72 :4 (opname) 
*Genadeverkondiging- Lofverheffing 
*Glorialied: Psalm 72:7 (opname) 

*Kindermoment: Marjolijn Achterberg 
2 Koningen 2:1-18  “De hemelvaart van Elia”. 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

*Schriftlezing : Lucas 12:13-21  ( NBG 1951 ) 
*Tekst preek : Matteüs  16 :26 
*Zingen : Psalm 43 :4,5 (opname) 
 
*Verkondiging : Is de ziel ter ziele?. 
*Meditatief orgelspel 

*Dankzegging en voorbeden en “Onze Vader” 

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 
1e Kerk ,2e Onderhoudsfonds ; deurcollecte Jeugd 

*Slotlied: Psalm 146:1 (opname) 
 

*Zegen 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Lied 67A  heel de aarde jubelt en juicht (voorganger) 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Gebed. 

*Brieflezing: 1 Johannes 4 vers 7-13  

*Zingen: lied 667 vers 1.2.3 Hij leeft (voorganger) 

*Evangelielezing: Johannes 15 vers 9-17  

*Zingen: lied 667 vers 4.5.6 (voorganger) 

*Verkondiging. 

*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande) 

*Zingen: lied 791 vers 1.2.3.4  liefde eenmaal uitgesproken (voorganger) 

*Dankzegging en voorbeden. 

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 
1e Kerk ,2e Onderhoudsfonds ; deurcollecte Jeugd 

*Slotlied: lied 1014 vers 1.2.5 geef vrede door van hand tot hand (voorganger) 

*Zegen 

*Orgelspel 

  


