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Mededelingen 
*Bloemen 
De bloemen van a.s. zondag gaan naar de vrijwilligers van de Hospice 
 
*Kerkdiensten 
Vanaf zondag 4 juli zijn de kerkdiensten weer met 76 personen te bezoeken. 
Vooraf reserveren blijft noodzakelijk.  
 
*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. 
 
*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.  Alle gevers 
hartelijk dank. 
 
*Lenteplein  

Beste mensen, 
Om een mooie zomermarkt te kunnen 
organiseren hebben wij uw hulp nodig. 
Wie wil leuke spullen en kleding 
inleveren? Wie wil iets bakken? Wie wil 
ons helpen met het opzetten van de 

markt? 
Voor afspraken en aanbiedingen kunt u contact opnemen met Ina van de Vendel 
(06-46347118 of mvendel@wxs.nl 
 

1 

 

 
 
 
 

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 8 augustus 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. K. Dijk, Duiven 
Organist: Sipke de Boer 
 

Ouderling van dienst: Goos van der Kemp 
Diaken van dienst: Jan &Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Gerianne en Chantal 
Kindernevendienst: Alies 
Beamerdienst: Aart 
Bloemendienst: J. Zeldenrust 

 
Gezamenlijke Avonddienst in de Gereformeerde Kerk 

Aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. A. Pilkes-Van Delft, Rhenen 
Organist: Johan Hulshof 
 
Collecten: 
1e ZWO 
2e Onderhoudsfonds 
3e Deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: De kracht van Uw liefde (https://youtu.be/nS4wJwUYEVo) 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 108:1 en 2 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Klein Gloria ( Lied 195) 
*Gebed om ontferming 
*Zingen: Lied 1008:2,3 
*Lofverheffing 
*Glorialied: Lied 657:1,4 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Kindermoment Lied:  Kom op ga je mee? 

 (https://m.youtube.com/watch?v=rU6bEisBkwg)  

Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
*Schriftlezing uit: Exodus 33:18-34:6 
*Tweede Schriftlezing uit: Galaten 5:22 
*Zingen: Lied 283 
*Verkondiging over: Als God ons de rug toekeert... 
*Meditatief orgelspel   
*Zingen: Lied 841:1,2 

kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

1e ZWO, 2e onderhoudsfonds, 3e deurcollecte jeugd 
*Slotlied: Lied 942:1,3 
*Zegen 
*Orgelspel  
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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 70:1,2 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 
*De Bijbel open: 
*Lezing: Deuteronomium 8:1-6 
*Zingen: Psalm 114:1 
*Lezing: Johannes  6:1-15 
*Zingen: Lied 339A 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Zingen: Lied 383:1,2,3,4,5 
*Geloofsbelijdenis gezongen  Lied 340 b (staande) 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk. 

1e ZWO, 2e onderhoudsfonds, 3e deurcollecte jeugd 
*Slotlied: Psalm 146:1,3,4 
*Zegen 
*Orgelspel 
  


