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Mededelingen 
*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet van ons allen 

naar Franciska van de Vliert-Hazenberg. Hindelaan 33 
 
*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. 
 

*Diaconie /ZWO collecte 20 maart  
Moldavië 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die 
ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie 
Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd 
opgevangen en krijgen eten, drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen 
in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten 
en basisvoorzieningen zoals een douche 
 

*Onderdak Vluchtelingen uit Oekraïne 
Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het 
geloof dat alles goed komt. Doe je mee? 

Deze hulp is voor de bewoners van onze pastorie! 
Diaconie: NL30RABO0337557381 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 20 maart 2022 
3e zondag 40-dagen tijd 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: ds. H.H. Schorren Rotterdam 
Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Joanne v.d. Vendel 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Jolien en Marjelle 
Kinderkring: Willeke Meppelder 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst : A. de Boer 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. J. Boogaard, Veenendaal 
Organist : Ed Keijzer 
 
Collecten: 
1e : Diaconie 
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen. 
*Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2 
*Stil gebed, Votum en Groet  
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Zingen: Psalm 25: 9 en 10 
*Woord van genadeverkondiging. 
*Lezing van de leefregel :Lucas 10:25-28 
*Zingen: Lied 547: 1, 4 en 5 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Kindermoment 
*We zingen samen: projectlied Ga je met ons mee:  1 en 2  
1 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
God is het die ons toen bevrijdde,  
ons door zee en zand zal leiden.  
God gaat in een wolk vooraan  
naar het land van Kanaän.  
Hey, kom je mee? (x4)  

2 Ga je met ons mee naar de overkant?  
Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
Weet je nog wel van deze zegen  
de bevrijding die wij kregen.  
Zorg dat je dit niet vergeet  
als je van het paasmaal eet.  
Hey, kom je mee? (x4) 

kinderen gaan naar de kinderkring 
 
*Eerste schriftlezing: Jesaja 53:1-11a 
*Tweede schriftlezing: Johannes 12:37-50 
*Zingen: Lied 544: 1, 2 en 3 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 

zingen: kinderen komen terug uit de kinderkring en oppas 
*Dankzegging, voorbeden en “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

Collectedoelen : 1e Diaconie (Moldavië ) 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 534 
*Zegen 
*Orgelspel  
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Liturgie Avonddienst  
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Psalm 119:1, 14, 66 ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’  
*Stil gebed 
*Votum en Groet 
*Gebed om de heilige Geest. 
*Schriftlezing : Jesaja 56:1-7 
*Lied 885 ‘Groot is Uw trouw o Heer’  
*Schriftlezing : Lucas 19:41-48 
*Lied 558:1,2,8,9 ’Jezus om Uw lijden groot’  
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Lied 314 ‘Here Jezus om Uw woord’  
*Dankzegging en voorbeden. 
*Lied 340B ‘Ik geloof in God de Vader’  
*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

Collectedoelen : 1e Diaconie (Moldavië ) 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 1005:1,4,5 ‘Zoekend naar licht’  
*Zegenbede 
*Orgelspel 
  


