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gevraagd worden, dit past niet bij kerkelijke bijeenkomsten. Bij corona 
gerelateerde klachten vragen wij u om thuis te blijven. Nadat u welkom geheten 
bent in de kerk is het nog steeds de bedoeling dat u uw handen desinfecteert. 
Het toewijzen van een plaats blijft van kracht.  
Volgt u de eredienst in de kerk of thuis, we mogen ons verbonden weten in God 
onze Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest.  
Namens het coronateam, 
Anne Hazenberg, Kees Geluk, Petra Boiten en Anneke de Boer. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 26 september 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. A. Haaima, Ermelo 
Organist: Johan Hulshof 

 
Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp 
Diaken van dienst: Nico van Renssen 
Oppasdienst: Franciska van de Vliert en Paula Kampfraath 
Kinderkring: Tirza 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst: W. Keijzer 
 

Gezamenlijke Jeugddienst  
aanvang: 19.00 uur in Gereformeerde Kerk 
Voorganger: Gerald Troost 
 
Collecten: 
1e Kerk 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Zingen: Psalm 84: 1 en 2 
*Stil gebed, Votum en groet 
*Gebed van verootmoediging 
*Zingen: Lied 836: 1 
*Woord van vergeving 
*Zingen: Lied 836: 4 en 5 
*Gebed om de Heilige Geest 
*Schriftlezing: Psalm 124 
*Zingen: Lied 215: 2 en 5 
*Kindermoment Een gesprekje met kinderen  
*Muziek: Shalom chawerim (https://youtu.be/7sFYdZ1lgfA) 

*De kinderen mogen naar de Kinderkring  
*Schriftlezing: Ester 8: 3 - 17 
*Zingen: Lied 146 a: 1 en 5 
*Preek 
*Meditatief orgelspel 
*Zingen: Psalm 138: 4 
*Dankzegging, voorbeden en ‘Onze Vader’ 
*Aandacht voor de collecte bij de uitgang 

1e Kerk 2e onderhoudsfonds 
*Zingen: Lied 868: 2 en 5 
*Zegen 
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Mededelingen 
*De bloemen van a.s. zondag gaan met hartelijke groet van ons allen naar Tom 
en Tineke Heebink- de Koning, Dorpsstraat 125. 
 
*Johannes Calvijn en zijn toekomstverwachting 
Het jaarthema van de PKN: ‘Van U is de toekomst.’ Op woensdagavond 29 
september (19.45 uur – ca. 21.30 uur) in de Maranatha Kerk zal daarom dr. J. 
Hoek uit Veenendaal spreken over de christelijke toekomstverwachting die de 
reformator Johannes Calvijn (1509 – 1564) had. Naast de inleiding is er ook de 
ruimte zijn om van gedachten te wisselen over dat wat gehoord hebben. Een 
ieder is van harte welkom!  
 
*Alpha cursus 
Alpha-cursus start weer in de Muldersschuur. Maandag 27 september vind er in 
de Muldersschuur,  Roskammersteeg 5  in Lunteren vanaf 20 uur een 
informatieavond plaats over het komende Alpha seizoen., georganiseerd door de 
interkerkelijke samenwerking “De Vluchtheuvel”  Daarna start wij op maandag 4 
oktober de Alpha cursus. 
 
*Koffietijd en meer... 
Beste dames, 
Zaterdag 2 oktober is het zover, onze eerste koffieochtend van het seizoen met 
als thema: "Luisteren naar elkaar". Het is weer van 10 tot 12 uur, in de koffie- en 
oppaszaal in de kerk. Wel graag van tevoren aanmelden via de Whatsapp groep 
of mail (edithgeluk@hotmail.nl) verdere informatie staat op de 
nieuwsbrief.  Graag tot dan! 
 
*Doopdienst 
In de ochtenddienst van zondag 3 oktober a.s. zullen er 2 kinderen uit onze 
gemeente gedoopt worden. 
 
*De PKN geeft een dringend advies om in de kerk afstand te blijven houden ook 
al is de verplichte anderhalve meter vervallen. Dat betekent concreet, dat er in 
een dienst ruimte is voor 100 gemeenteleden. Daarom is het noodzakelijk dat u 
blijft reserveren voor een dienst. Dit kan tot uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur. Als 
u merkt dat u op de reservelijst komt, reserveer dan wel, dan kunnen wij u bellen 
als er plaatsen vrij zijn gekomen. Als u gereserveerd hebt en op zaterdag weet 
dat u toch niet kunt komen, wilt u dit dan laten weten aan Petra Boiten, tel: 0318 
616626 of Anneke de Boer, tel: 0318 483077. Er zal niet naar een toegangsbewijs 


