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Mededelingen 

 

*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet van de gemeente  

naar dhr. en mevr. Van Harten, Edeseweg 7  

 

*Kampvuuravond 

Vrijdag 4 maart is er weer een kampvuuravond, bij Martin v.d. Vendel, 

Meikade 57 

 

*Voedselbank 

In de maanden maart, april en mei is er weer inzameling van 

(houdbare)levensmiddelen voor de Voedselbank. Iedere zaterdagmorgen kunnen 

levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk van 10.00 uur tot 11.00 

uur en uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten.   

 

*Wereldgebedsdag vrijdag 4 maart 2022 

Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag zet deze viering op You Tube. De link 

zal vermeld worden op: www.wereldgebedsdag.nl . Orde van dienst is dit jaar 

samengesteld door vrouwen uit Engeland, Wales & Noord Ierland. 

 Thema:”Gods belofte” 

 

*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 

1 

 

 

 

Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 27 februari 2022 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  

Voorganger: dr. R. van Riezen De Glind 

Organist: Margret Spelt 

Ouderling van dienst: Tineke de Vries 

Diaken van dienst: Kees Geluk 

Oppasdienst: Renske en Chantal 

Kinderkring: Marjolijn van de Haar 

Beamerdienst: Harry 

Bloemendienst : G. Coers 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  

Voorganger: dhr. J. Kroon 

Organist : Job André 

 

Collecten: 

1e : Kerk 

2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : Mijn hulp is van U Heer (https://youtu.be/oufXTLQOSpE )  

*Welkom en mededelingen. 

*Aanvangslied: 985 vers 1 en 3 (Heilig, heilig) 

*Stil gebed, Votum en Groet  

*Klein Gloria ( gezongen) 

*Kindermoment Marjolijn van de Haar n.a.v. Marcus 1:35-38  

 

 

 

 

Daarna lied ( opname) : “ik wil even bij U 
komen” 

 

*Toelichting op het thema 

*Gebed 

*Schriftlezing Genesis 4 vers 1-16 

*Zingen: 317 vers 1, 2 en 3 (Grote God, Gij hebt het zwijgen) 

*Verkondiging: Kain, jij moet sterker zijn. 

*Meditatief orgelspel ondertussen komen de kinderen terug uit de kinderkring. 

*Zingen: het liefste lied van overzee 30 van Sytze de Vries vers 1, 2 en 3  
1 Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd, 

Uw Geest ons als geleide toegezegd. 

Uw liefde is de grond van ons bestaan; 

Gij daagt ons uit dezelfde weg te gaan. 

 

2.Wij zijn door U gekend sinds het begin 

en dat alleen geeft onze dagen zin. 

Want tot dit ene zijn wij voorbestemd: 

Te leven als geroepen door uw stem. 

 

 

3. Ieder van ons is U een kostbaar kind 

Dat aan Uw hart begin en einde vindt. 

Gij ziet in elk van ons uw eigen zoon; 

Geen macht ter wereld stoot Hem van 

de troon. 

 

 

*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 

*Aandacht voor de collecten (bij de uitgang en online) 
Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: 418 vers 1 en 2 God, schenk ons de kracht. 

*Zegen, gevolgd door gezongen amen 

*Orgelspel  
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Liturgie Avonddienst  

 
*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: Psalm 92 : 1, 2 

*Stil gebed, Votum en groet 

*Zingen: Psalm 92 : 3, 7 

*Gebed om de Heilige Geest 

*De Bijbel open: Lukas 4:16-30 

*Zingen: NLB 146c : 3, 4, 7 

*Verkondiging 

*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis 

*Zingen: NLB 725 : 3, 4 

*Dankzegging en voorbeden. 

*Aandacht voor de collecten (bij de uitgang en online) 
Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied: Psalm 89 : 5, 6, 8 

*Heenzending en zegen, zingend ‘amen’ 
*Orgelspel 

 

 

  


