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Mededelingen 

 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar dhr. C . van Dijk, 

Egelhof 2 

 

*Kerkdiensten We mogen weer met 50 personen naar de kerk. Reserveren blijft 

dus nodig. Als u vragen heeft hierover kunt u telefonisch contact opnemen met 

Anneke de Boer. Tel. 0318-483077. 

 

*Schoolkerkdienst Zondag 30 januari is de school/kerkdienst.  Ook dan geldt het 

aantal van 50 personen. Wij vragen ouders en hun kinderen eerst te reserveren 

tot woensdagavond 20.00 uur en daarna tot vrijdagavond  mag iedereen 

proberen nog een plaats te reserveren. 

 

*Kerkbalans 

Dit weekend gaat de 

Actie Kerkbalans van 

start. Eén dezer 

dagen krijgen alle 

leden een brief met het verzoek voor de jaarlijkse bijdrage. We hopen dat we ook 

in 2022 weer op u mogen rekenen.  

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee 

aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Via deze weg 

willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! 

 

Collectebestemming Diaconie 23 januari 2022: St. De Vluchtheuvel 

De Vluchtheuvel, het samenwerkingsverband van vijf kerken in Lunteren,  

verzorgt activiteiten, al of niet in samenwerking met anderen, zoals: clubwerk, 

hulpverlening, voorlichting, ontspanningswerk en gastgezinnen. Het 

overkoepelend thema waar de activiteiten onder vallen is: “Betrokken zijn op 
elkaar”. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 23 januari 2022 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Johan Hulshof 

Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp 

Diaken van dienst: Bram Munters 

Oppasdienst: Kati en Marjelle 

Kinderkring: Marjolijn Achterberg 

Beamerdienst: Aart 

Bloemendienst : H Borren 

 

Gezamenlijke Jeugddienst 

aanvang: 19.00 uur in 

Gereformeerde Kerk 

Voorganger: ds. J. Visser Ermelo 

 

 

 

Collecten: 

1e : Diaconie( Vluchtheuvel) 

2e : Onderhoudsfonds (ochtend) 

2e : Jeugd ( avond) 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: …..wandelen met God 

Stil kijk ik voor mij uit 

Gebonden aan de grond 

Gebonden aan mijn lot 

 

Stil kijk ik voor mij uit 

Niet vleugellam 

Toch niet 

 

Stil kijk ik voor mij uit 

Diep in mij 

Is de stem 

Van mijn verlangen 

Om omhoog te komen 

Vrij te raken 

Mijn lot, deze grond 

 

Geest Vogel 

Die Liefde bent 

Bevrijd mij 

Opdat ik nieuwe grond 

vind 

 

Waar ik kan gaan…. 
 

Marinus vd Berg 

*Orgelspel 

*welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 

*We zingen: Lied 216 

*stil gebed, votum en groet, allen: Amen 

*we zingen Psalm 25: 6 ter inleiding op het gebed  

*Kyriëgebed 

*We zingen glorialied: Lied 286: 3 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed  

*Moment voor de kinderen 

*We luisteren naar het lied van de slak 

*Schriftlezing: Genesis 6: 4 t/m 22 en 8: 6 t/m 13 en 9: 8 t/m 17 

*We zingen:  lied van Noach :1,2 en 3, tekst: Willem Barnard, De Tale 

Kanaäns , (melodie . geef vrede, Heer, geef vrede, lied 1010) 

 
Dit is een lied van Noach 

die woonde in de ark, 

dit is een lied van Noach 

en van Gods lieve kerk. 

En dat er veertig dagen 

geen leven was te zien, 

alleen het barre water, 

een ware doodswoestijn. 

 

En na de dagen veertig, 

het eerste eindgericht, 

verschijnt een nieuwe wereld 

uit ontij aan het licht. 

Daar scheiden zich ten slotte 

water en land uiteen, 

de raaf, die zwarte vogel, 

de vogel dood, vliegt heen. 
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Want nu wordt uitgezonden 

de witte vogel duif, 

die heeft voor ons gevonden 

een takje van olijf. 

De ark loopt uit in vrede, 

de mensen zijn aan wal, 

het leven is gezegend, 

de dieren grazen al. 

*Overdenking  wandelen met God   

 

 
Hij brengt ons in de ark, 

Hij draagt ons naar het droge 

Hij troost ons van ons werk 

 

 

 

*We zingen: lied van Noach: 5 
Het is de Here Jezus 

die onder ons ontkiemt, 

die ons behoud zal wezen 

en die de Geest uitzendt! 

Hij is de ware Noach, 

hij brengt ons in de ark, 

hij draagt ons naar het droge, 

Hij troost ons van ons werk. 

Gaven en gebeden 

*Collectedoelen : Diaconie ( de Vluchtheuvel) 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, Stil gebed, Onze vader 

Heenzending en zegen, 

*We zingen als slotlied: 723 

*Zegen,     allen: Amen 

*Orgelspel 

 

  


