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Mededelingen 
*Bloemen 
De bloemen van a.s. zondag gaan naar Petra Boiten, Bisschopweg 124 

*Kerkdiensten 
Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te bezoeken. 
Vooraf reserveren blijft noodzakelijk.  
Vanaf zondag 27 juni mogen we als gemeente weer samen zingen in de 
eredienst. 

*Gezamenlijke avonddiensten 
In de maanden juli en augustus zijn er in de avond gezamenlijke diensten met de 
Maranatha Kerk. Reserveren voor de dienst in de Maranatha kerk kunt u op 
www.maranathakerk.net. 
 
*Gezamenlijke openluchtdienst zondagmiddag 18 juli (i.p.v. avonddienst) 
Aanvang 16.00 uur , Voorganger dhr. Cock Kroon , Begeleiding Combo 
Maranathakerk, Locatie : op het speelveld/weiland dat grenst aan de 
Hindelaan/Haverkamp/Westzoom. ; zelf stoel / kleedje meenemen. Reserveren 
noodzakelijk (www.maranathakerk.net.) 
 
*Voedselbank 
Iedere zaterdagmorgen deze zomer, van 10.30 tot 11.30 uur, en ook zondags 
voor de kerkdienst kunt u houdbare levensmiddelen afgeven in de kerk voor de 
Voedselbank. Producten die de Voedselbank goed kan gebruiken zijn onder meer 
groenteconserven, shampoo, tandpasta, rijst pasta en koffie etc.  
De Voedselbank is volledig afhankelijk van giften voor andere onkosten, zoals 
energie. U kunt daarom ook een gift overmaken naar bankrekening 
NL 54 ABNA 0432 3668 06 ten name van Stichting Voedselbank Ede.  
Er is afgelopen weken veel ingezameld. Dank daarvoor 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 11 juli 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema, Lunteren 
Organist: Margret Spelt 
 

Kindernevendienst: Edith de Rooy 
Beamerdienst: Aart 
Bloemendienst: H. van de Hoeve 
Ouderling van dienst: T.de Vries 
Diaken van dienst: Bram Munters 

 
Gezamenlijke Avonddienst met MaranathaKerk 

aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. M. Tahitu, Lunteren 
Organist: Ed Keijzer 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds 
3e Deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
Met overstap 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: My lighthouse Rend Collective 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 87: 1,2 ,3 en 4 
*Stil gebed, Votum en groet 
*Gebed van inkeer en verootmoediging, Marjolijn van de Haar 
God van alle mensen, 
Geef ons een plek in deze wereld 
waar het veilig is. 
Waar je je kunt terugtrekken en 
schuilen. 
Waar je kunt dromen en verlangen. 
Waar je kunt balen en huilen. 
Waar je jezelf kunt zijn. 
Een plek die bij je past. 

 
Help ons ook om plaats te maken voor 
elkaar  
en een ander zijn  eigen plek te gunnen. 
God, in uw hart is voor elke mens een 
plaats. 
Een schuilplaats midden in het leven. 
Amen. 

*Lied : Van A tot Z bent U de hoogste Heer (opname) 
*Woord voor onderweg: Psalm 37: 5 
*Lied : Sorry zeggen (opname) 
*Gebed om de Heilige Geest 
*Muziek door Catharina en Welmoed Doornbos op de saxofoon: 

- Zwanenmeer van Tsjaikovski 
- Hey brother van Avicii 

*De Bijbel open:  
Matteüs 21: 28-32 
Jakobus 1: 19-27 

*Lied 838 : 1 en 3 
*Verkondiging  “Geloven is doen wat je zegt” 
*Inge van de Haar op de marimba: 

Shotgun (https://youtu.be/aAiVsqfbn5g) 
*Zingen: Sta eens even op als je Jezus liefhebt (organist begeleidt) 
Sta ’s even op als je Jezus liefhebt. 
Sta ’s even op als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Geef elkaar de hand als je Jezus liefhebt. 
Geef elkaar de hand als je van hem houdt. 

Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 
Draai ’s even rond als je Jezus liefhebt. 
Draai ’s even rond als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
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Spring ’s in de lucht als je Jezus liefhebt. 
Spring ’s in de lucht als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 
 

 
Ga ’s even zitten als je Jezus liefhebt. 
Ga ’s even zitten als je van Hem houdt. 
Laat eens merken, laat eens merken. 
Dat je van hem houdt. 

*Foto’s van de kinderen  
*Wens van ouders aan hun kind 
*Persoonlijke zegen voor de overstappers 
*Zingen: Lied 426 (2x) 
*Leiding kindernevendienst biedt iets aan 
*Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten 

1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds; 3e deurcollecte Jeugd 
*Slotlied: Samen in de naam van Jezus Opw. 167 
*Zegen 
*Orgelspel 

Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied  Psalm 65 : 1,2 
*Stil gebed,  
*Votum en Groet 
*Loflied : zingen Lied. 705 : 1,3  
*De bijbel open   : 
*Als gebed : Zingen   Lied 836 : 2  
*Schriftlezing: Marcus 6 : 6b - 13 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis ( gesproken, staande) 
*Zingen  Lied 906 : 1 
*Dankzegging en voorbeden 
*Aandacht voor de collecten 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds; 3e deurcollecte Jeugd 
*Slotlied  Lied 245 : 1,2 
*Zegenbede 
*Orgelspel 
  


