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Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar Bas en Kati van 
Maanen, Klokkegat 25. 
 
*Bloemschikking 3e Advent 
In plaats van een paarse ligt er deze zondag een roze doek. Dat betekent dat het licht van 
Kerst al doorbreekt. Vandaag gaat het over belangrijk zijn, dienen en de minste willen zijn 
en dan denken we aan Jezus die de voeten waste van zijn vrienden. Symbool hiervoor 
een kruik met water en een handdoek. Het Kaaps viooltje met de kleine bloemetjes staat 
symbool voor nederigheid. 

*Zing je mee met de Welcome Singers in de kerstnachtdienst? 
De Welcome Singers repeteren onder leiding van Margret Spelt voor de a.s. 
kerstnachtdienst. Doe je mee? Hartelijk welkom! We gaan hiervoor ook aan de gang met 
liederen uit de nieuwe cd van Sela. Wij repeteren een drietal keren in december. Geef je 
op en geef daarbij je emailadres en je 06 nummer door aan Hannie van Grootgeest, email 
hvangrootheest@outlook.com Uiteraard zingen we met inachtneming van de dan 
geldende Corona regels. 
 
*Avonddiensten De avonddienst van  19 december is alleen online te volgen 
 
*Activiteiten Alle activiteiten in de zalen bij de kerk zijn na 17:00 uur afgelast 
 
*Eieren  
De kunstenares heeft deze herfst heel andere eieren voor ons. We 
hebben eieren met herfst-, winter- en kerstafbeeldingen.  Ze 
worden aangeboden bij Landwinkel Bakkenes (Veenweg 7, 
Lunteren) en Pinokkio (Meikade 57, Ederveen).Met de opbrengst 
steunen we de kunstenares en onze projecten in Roemenië. 
 
*Openbare kerkenraad 
Vanwege de coronamaatregelen vindt de openbare kerkenraad plaats op zaterdag 
18 december om 10.00 uur in de kerkzaal. In deze vergadering worden de 
begrotingen 2022 van de Kerk, Diaconie, ZWO, Roemeniëcommissie en Jeugd 
vastgesteld. De begrotingen staan in “Contact” van december.  
Indien u aanwezig wilt zijn dan vooraf per mail aanmelden bij de voorzitter Ed Keijzer 
(e.keijzer2@kpn 
 
*Seniorennieuws 
Vanwege corona vinden wij het toch niet verantwoord om onze kerstmiddag door te 
laten gaan. We wensen u allen goede feestdagen en kijken uit naar de middag in februari. 
We hopen dat het dan wel weer kan. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 12 december 2021 
3e Advent 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. W. van Iperen, Barneveld 
Organist: Ed Keijzer 

 
Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Oppasdienst: Kati van Maanen en Gerrianne van de Heg 
Kinderkring: Wieteke Keijzer en Marjolijn Achterberg 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst: B. Diender 

 
Welkomdienst aanvang: 15.30 uur 
 

A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 
Medewerkenden: 
Ds. Wim J.W. Scheltens, liturg 
Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ o.l.v. Luthine Postuma 
Jan Broekhuis, piano 
 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds 
3e : deurcollecte Jeugd 
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Liturgie Ochtenddienst 
3e Advent 

*Orgelspel 
*Lied voor de dienst : Geef ons vrede Sela (https://youtu.be/6TLLQGqaPKI) 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 89: 1 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Aansteken 3e adventskaars :  
 Nina en Amber 

 

Drie vlammen fonkelen, 
Kijken verlangend naar 
Jezus geboorte 
De komst van de Heer. 

*Kyriegebed, responsie: Lied 299d (eerste drie regels) 
*Kindermoment - Filmpje bij het project 

De kinderen gaan naar de kinderkring  
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
*Schriftlezing: Exodus 3: 1-12 
*Zingen: Lied 439: 1 en 2 
*Schriftlezing: Lucas 1: 26-38 
*Zingen: Lied 439: 3 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel  

kinderen komen terug uit de kinderkring (en oppas) 
*Zingen: ‘God wil bij mensen wonen’ (melodie. Gezang 117 LvK: hoe zal ik U ontvangen ) 
God wil bij mensen wonen, 
Hij vraagt om onderdak, 
wie stelt zich voor Hem open, 
wie geeft aan Hem zijn hart? 
Waar is het huis op aarde 
dat Hem een welkom roept, 
wie is voor God de Vader 
de mens naar wie Hij zoekt? 
 
Een vrouw neemt Hem ter harte, 
Maria is haar naam, 
haar God is haar te machtig, 
zij biedt haar diensten aan. 

Zij huivert van ontroering, 
geluk valt in haar schoot, 
God kiest haar tot de moeder 
van zijn geliefde Zoon. 
 
Maria zingt haar loflied, 
God voelt zich thuis bij haar, 
wie is Hij dat Hij omziet 
naar haar geringe staat? 
Hij is de God der armen, 
voor wie Hem roept in nood, 
Hij is de mens barmhartig 
die nederig op Hem hoopt. 

*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Collecte doelen :  

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 3e Deurcollecte Jeugd (Collecte is bij het verlaten van de kerk) 
*Slotlied: Psalm 146: 1 en 3 
*Zegen 
*Orgelspel 
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WELKOMDIENST  15:30 UUR 
‘Stille verwondering’ 

 
A FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS 

Zondag 12 december 2021 - Derde Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkenden: 
Ds. Wim J.W. Scheltens, liturg 
Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ o.l.v. Luthine Postuma 
Jan Broekhuis, piano 
 

Liturgie apart beschikbaar 

  


