Mededelingen
*De bloemen van a.s. zondag gaan met hartelijke felicitaties naar het
echtpaar Sauer- Derks, Sportlaan 22.Otterlo. Zij waren 12 juni 40 jaar getrouwd.

*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?
*Kerkdiensten
Met ingang van zondag 13 juni mogen we met 60 personen in de kerk
zitten
*Welkomdienst
Volgende week zondagavond 20 juni – voorganger ds. Wim J.W. Scheltens
– m.m.v. de WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt
Thema “Gerust omdat je bent toegerust

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren
Liturgie en nieuws
Zondag 13 juni 2021

Ochtenddienst aanvang : 10.00 uur
Voorganger : Dr. E van 't Slot, Zwolle
Organist : Sipke de Boer
Kindernevendienst: Tirza Beumer & Alies Hendriksen
Beamerdienst : Erik
Bloemendienst : J. Floor
Ouderling van dienst : Ed Keijzer
Diaken van dienst : Nico van Renssen

Avonddienst aanvang : 19.00 uur
Voorganger : Ds. G.F. Dekker, Bennekom
Organist : Job André
Collecten:
1e Kerk
2e Onderhoudsfonds
Deurcollecte Jeugd
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Liturgie Ochtenddienst
*Orgelspel
*Lied voor de dienst : De Heer is mijn bevrijder Opw.826 (https://youtu.be/GnhuIbsWhW4)
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied Psalm 84:2 (gemeente )
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed

Liturgie Avonddienst
(Uit het synagogale leesgedeelte
Korach: Numeri 16:1 – 18:32)

*Kindernevendienst : Tirza Beumer & Alies Hendriksen
Genesis 21 God maak abraham en Sara blij met een zoon

*Filmpje : Lied “Alle kinderen mogen komen”
daarna kunnen de kinderen naar de kindernevendienst

*Lied 672:1,2,6,7 (https://www.youtube.com/watch?v=T_uAazJYhoY)
*Eerste schriftlezing: I Korinthiërs 3:18-23
*Tweede schriftlezing: Mattheüs 10:28-31
*Derde schriftlezing: Psalm 11
*Psalm 32:3 (Voorganger leest ; organist speelt melodie)
*Verkondiging.
*Meditatief orgelspel
*Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader”
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk

*Orgelspel
*Welkom en mededelingen
*Aanvangslied: Psalm 92: 7 en 8 (allen zachtjes meezingen)
*Stil gebed, Votum en Groet
*Gebed
*De Bijbel open: Thoralezing uit het synagogale leesgedeelte: “Korach”:
Numeri 17: 16-26 (Naardense Bijbel) (of, NBG: 1-11)
*Zingen: Psalm 99: 1, 5, 8 ( voorzang)
*Profetenlezing: Jeremia 1: 11 en 12
*Zingen: Ps. 68: 12, ( voorzang)
*Evangelielezing Lucas 12: 35 – 40 (Naardense Bijbel)
*Zingen: Zingen: psalm 63: 3 ( voorzang)
*Verkondiging

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 3e Deurcollecte Jeugd

*Slotlied: Lied 978:3,4 (gemeente )
*Zegen
*Orgelspel
*Meditatief orgelspel
*Geloofsbelijdenis (gesproken; staande)
*Zingen: Lied 23B: 1, 2 en 3 ( voorzang)
*Avondgebed en voorbeden.
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk.
1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 3e Deurcollecte Jeugd

*Slotlied: Gezang 747: 1 (voorzang) , 4 en 8, (allen zachtjes meezingen)
*Wegzending en zegen
*Orgelspel
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