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Liturgie Avonddienst  
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Lied 91a, 1 + 3 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed. 
*De Bijbel open: Jozua 5, 13 - 6, 5 
*Zingen: Psalm 62, 1 + 2 + 5 
*Verkondiging: Hoe sterk zijn mijn muren? 
*Meditatief orgelspel 
*Gesproken geloofsbelijdenis 
*Zingen : Lied 175, 1 + 3 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 769, 1 + 3 
*Zegen 
*Orgelspel 

 
Mededelingen 

*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet van ons allen naar het 
echtpaar Jan en Adri Hassink, Klokkegat 38 Ivm hun huwelijk en de 
bruid mocht ook 90 jaar worden 
*Voorjaarsschoonmaak 

Beste allemaal, Woensdagochtend 2 maart van 9 tot 12 uur willen we graag al het 
speelgoed schoonmaken. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Kunt u deze ochtend niet 
maar wilt u hier wel aan bijdrage? Dat kan! Thuis schoonmaken is ook mogelijk. 
Inleveren gelieve zaterdagochtend 5 maart tot 11:30 in de oppaszaal of zondag 6 
maart voor de kerkdienst. Aanmelden kan via 06-44075018 of 06-29765935 
    Vele handen maken ligt werk      Alvast bedankt voor uw inzet 
 

*Bonhoeffer – avond : De eerste avond is op 23 februari om 20:00 uur in de kerk 
Thema: “Christelijk handelen” Voorbereiding: hoofdstukken 1 t/m 4 van “Zondig Dapper” 
Graag opgave bij: tilburglange@gmail.com 
*Kerk weer open! Zoals u wellicht gehoord of gelezen heeft, zijn er vanaf vrijdag 18 
februari geen coronabeperkingen meer noodzakelijk voor onze kerk. Dit houdt in dat met 
ingang van zondag 20 februari alle coronamaatregelen zoals we die hebben, komen te 
vervallen. Dit betekent : 

- reserveren voor de dienst is niet meer nodig 
- dragen van mondkapjes is niet meer verplicht 
- de 1.5 meter afstand vervalt 
- alle stoelen zijn weer beschikbaar 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 13 februari 2022 
 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Goos v.d. Kemp 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Lector : Sylvia van Hunnik 
Oppasdienst: Kati en Gerrianne 
Kinderkring: Willemijn Doornbos 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst : H. Vreugdenhil 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. D.R. Juijn Delden 
Organist : Job André 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: het leven neemt een keer 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
We bereiden ons voor 
*We zingen: Welkom thuis – Sela, met Bas en Sieneke 
*Stil gebed, Votum en groet, allen: Amen 
*Kyriëgebed 
*We zingen glorialied: melodie psalm 65, tekst Dirk Zwart 
1. Er is een stilte die kan zingen, 
een zwijgen dat vervoert, 
maar nu de lofzang weer mag klinken 
zijn wij verrukt, ontroerd. 
O God, u loven is ons leven, 
u prijzen zij aan zij - 
welke gevaren ons omgeven, 
u was en blijft nabij. 
 
2. Moest Jona in een vis verblijven, 
zijn bidden werd verhoord; 
moest Zacharias maanden zwijgen, 
zijn lofzang klinkt nog voort. 
Ook onze samenzang verstilde, 

een leegte daalde in - 
dit lied wil ons opnieuw verbinden, 
bezingt een nieuw begin. 
 
3. Laten wij opstaan en God danken 
dat hij ons heeft behoed, 
hem loven om het licht, de klanken 
waarmee hij ons begroet. 
De tijd van afstand is vergleden, 
het leven neemt een keer. 
Wij wensen hier elkaar de vrede 
van Christus onze Heer. 
 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed 
*Moment met/ voor de kinderen 
*Filmpje van de clubs! 
*De kinderen gaan naar de kinderkring , we zingen: mel  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

*Schriftlezing:  Jeremia 1: 16 
 Marcus 1: 21- 28 
*We zingen: psalm 139: 1 en 14 (psalm project), met Bas en Sieneke 
*Overdenking het leven neemt een keer 
 
 

ommekeer - herstelverhalen 
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*We zingen: lied 695 
Gaven en gebeden 

*Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Afscheid van twee ambtsdragers: 
Tineke de Vries, ouderling 
Nico van Renssen, diaken 
Dankgedicht voor ambtdragers, door Sylvia 

Dank u wel voor al uw inzet. 
Voor de warmte en de trouw. 
Dank u wel voor alle aandacht. 
Voor het werk in dit kerkgebouw. 
Dank u wel voor alle goede zorgen. 
Want men deelde lief en leed. 
Dank u wel voor alle dagen, 
dat u werk voor de gemeente deed. (Sylvia van Hunnik) 

*We zingen: melodie lied 868: 
Verder op weg, wij zijn dankbaar voor jouw goede zorgen 
ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen 
houd op Gods licht altijd je ogen gericht 
dat zal je kracht zijn voor morgen. 

*We delen een moment van vreugde met Jan Hassink en Adri Bos 
( “op adelaarsvleugels”) 

*Huwelijksgedicht voor Jan Hassink en Adri Bos, door Sylvia 
Dat vrede jullie deel mag zijn. 
Voorspoed, liefde, harmonie. 
Mogen uren, dagen, maanden, 
worden tot een symfonie. 
Wij willen deze dienst de zegen 
over jullie huwelijk vragen. 
Dat jullie als op adelaarsvleugels 
door God  worden gedragen.  (Sylvia van Hunnik) 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, 
*Onze Vader, door Réginald Moreels 

Heenzending en zegen, 
*We zingen als slotlied: lied 416 
*Zegen, allen: Amen 
*Orgelspel 
  


