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Mededelingen 
*De bloemen van a.s. zondag gaan naar Hannie van de Hoeve, vd Duyn van 
Maasdamstraat 23. Ze heeft maandag een operatie ondergaan. 
 
*Kinderkring 

Wij zijn op zoek naar versterking. , Wij werken met de nieuwe methode 
Bijbelbasics. Je doet 1 maal per maand dienst en we vergaderen 5 x per jaar. 
Je kunt de leiding aanspreken voor vragen. 
Wil je helpen versterken? Mail dan naar kinderkring@hotmail.com 
Voor meer info bel of app. Alies 0613833208 
 

*Klusavond 
Wij zoeken vrijwilligers voor het opknappen van de kelder. We willen die 
gezelliger maken voor de jeugd! 
We zoeken nog mensen voor vrijdagavond: 5/11 en 19/11 en zaterdag 20/11 
Geef je op bij Alies Hendriksen of via Kinderkringlunteren@hotmail.com 
 
*Diaconiecollecte Dankdag 3 november 
Bestemming Rotondehuis Lunteren 
Er wordt gewerkt vanuit het principe van een leefgemeenschap en een gezin 
vormt de basis. De gastbewoners worden geholpen om tot zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid te komen. 
Uitgangspunt is dat de gasten, warmte, rust, veiligheid en structuur ervaren. Het 
is een interkerkelijke organisatie met ondersteuning door vrijwilligers. 
De drijfveer is de liefde voor mensen 
 
*Denken moet je doen! 

Woensdagavond 3 november a.s. zal om 19.30 uur de 
jaarlijkse dankdienst voor gewas en arbeid worden gehouden. 
We willen onze God voor al Zijn goede gaven die we in het 
achterliggende seizoen hebben mogen ontvangen danken. 

Indien u specifieke dankpunten heeft die een plek in de dankgebeden mogen 
krijgen, dan mag u mij deze mailen: kw@maranathakerk.net, appen mag 
natuurlijk ook: 06 112 80 241.  
Cock Kroon 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 31 oktober 2021 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. C. Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

 
Ouderling van dienst: Ed Keijzer 
Diaken van dienst: Nico van Renssen 
Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Chantal Zandsteeg 
Kinderkring: Alies Hendriksen en Tirza Beumer 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst: H. Veldhuizen 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. Th.P. de Jong, Ede 
Organist : Job André 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: De zin van je leven- bijbelzondag 2021 De teksten uit Nehemia en Jakobus voor 
deze zondag nodigen uit om op een feestelijke manier stil te staan bij de Bijbel, en om 
met elkaar te delen welke betekenis de oeroude woorden voor ons hebben. In deze dienst 
horen we ook van enkele mensen uit ons midden over “de zin van hun leven” en heeft 
Alies een verrassende opdracht voor de kinderen…  

*Vóór de dienst: Samen in de Naam van Jezus Opw. 167 couplet 1  (opname)  
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*We zingen lied 314  
*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Kyriëgebed 

“de zin van je leven”, door mensen uit ons midden 
*We zingen als glorialied : lied naar psalm 119: EL 262 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed  
*Filmpje vanuit de kinderkring 
*Verhaal met de kinderen, door Alies 
*We zingen/ luisteren naar het lied: de bijbel, van Marcel Zimmer  (opname) 

De kinderen gaan naar de kinderkring (orgelspel) 
*Eerste schriftlezing: Nehemia 7: 72b- 8: 12 
*We zingen: Heel de wereld moet het weten, opw. 167: 2 
*Tweede lezing: Jacobus 1: 19 t/m 25 
*Filmpje: de zin van je leven  
*Overdenking: de zin van je leven 
*We zingen: lied 422 
*In memoriam Carel den Besten 
*We zingen: lied 657: 4 

De kinderen komen terug.  
Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes 

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader  
*We zingen als slotlied: lied 313: 1 en 4 

Heenzending en zegen, 
*allen: Amen 
*Orgelspel  
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Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied, lied 723 (hervormingsdaglied) 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Lied 727:1,2,3 
*Gebed 
*De Bijbel open: 

*Schriftlezing O.T. Genesis 12:1-8 
*Lied 836:1,2,4,5 
*Schriftlezing N.T. LUCAS 19:1-10 

*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Gezongen Geloofsbelijdenis 340b 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk. 

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied Psalm 150a 
*Zegen 
*Orgelspel 
 
  


