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Voor afspraken en aanbiedingen kunt u contact opnemen met Ina van de 
Vendel (06-46347118 of mvendel@wxs.nl 
 
*Welkomdienst  
Op 29 aug om 19:00 uur, voorganger: ds. Ria Scheltens – Ritzema 
m.m.v. de WelcomeSingers o.l.v. Margret Spelt 
thema:”As ’t nie kan zoo as ’t mot, dan mot ’t mer zooas ‘t kan “ 

• De bloemen van deze zondag gaan naar Jan Riemersma, Aart 
Roelofsenlaan 26 

*“Kunst en Kitsch “ 
in het Wethofhuis op 17 aug. Van 10:00 – 11:30 uur organisatie 
“Vluchtheuvel”, PCOB en Lunteren Aktief Aanmelden via 0318-482992 og 
info@lunterenaktief.nl 
Neg. PCR test of vacc. bewijs noodzakelijk! 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 15 augustus 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt 
Organist: Ed Keijzer 
 

Kindernevendienst: Marjolijn v.d. Haar 
Ouderling van dienst: P.Boiten 
Diaken van dienst: Herman Schreuder 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst: K. van Leeuwen 
Oppasdienst: Greet en Chantal 

 
Gezamenlijke dienst in Maranathakerk  
aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. J. de Kok, Winsum 
 
Collecten: 
1e Diaconie 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor de dienst: Groot is uw trouw o Heer 
https://youtu.be/ooyDAnqlT2A 

*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 27: 7 
*Stil gebed 
*Votum en groet 
*Gebed om ontferming 
*Lied 275: 1, 4, 5 
*Woorden voor ons leven 
*Gebed Heilige Geest 
* Kindernevendienst : Marjolijn van de Haar   
Lied : https://www.youtube.com/watch?v=4tsBV6OGqsI 

kinderen gaan naar kindernevendienst  
*lezing: Psalm 13 
*Lied 942: 3 
*Lezing: Marcus 9: 14 - 24 
*Lied 909: 2 
*Verkondiging: tussen geloof en ongeloof 
*Meditatief orgelspel 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst 
*Lied 837: 1, 3, 4 
*Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
*Aandacht voor collecte 

1e Diaconie; 2e Onderhoudsfonds 
*Lied 905: 3, 4 
*Zegen 
*Orgelspel 
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Mededelingen 

*Diaconie collecte :Eigen hulpverlening  
De collecte van deze zondag is bestemd voor diaconale hulp voor 
gemeenteleden die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben.   
Van harte aanbevolen. 
 
*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. 
 
*Voedselbank 
Denkt u ook nog aan de Voedselbank? Iedere zaterdagmorgen deze 
zomer, van 10.30 tot 11.30 uur, en ook zondag voor de kerkdienst kunt u 
houdbare levensmiddelen afgeven in de kerk. 
U kunt ook een gift overmaken naar bankrekening  
NL54 ABNA 0432 366 806 ten name van Stichting Voedselbank Ede.  
Er is afgelopen weken veel ingezameld. Dank daarvoor 
 
*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? 


