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Mededelingen  
 

*De bloemen van deze zondag gaan met onze hartelijke groeten naar Sita Abma, 
Boslaan 80 voor haar inzet bij de catechisatie. 
 

*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 27 maart  

Opvang straatkinderen Indonesië. In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen 
op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op 
en geeft begeleiding en noodopvang. Ook ondersteunt ze ouders om financieel 
zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten 
gaan. 

 
*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 

 
*Lenteplein : 
Het Lenteplein op 9 april  gaat door. We zijn nog op zoek zijn naar 
rommelmarktspulletjes. Contact leggen met.Harry - 0613392654 ,i.p.v. Ina voor info en 
het ophalen van spullen. 
 
*Followers :  De Followers, catechesegroep, werken zondagmorgen mee aan de invulling 
van de Dienst We willen samen wat laten zien van wat we gedaan hebben in de 
achterliggende maanden. 
 

*Kinderkring Ben jij onze nieuwe vrijwilliger bij de Kinderkring. We werken sinds kort 
met een nieuwe methodiek Bijbelbasics. Je draait één keer in de maand een dienst en we 
vergaderen 5 x in het jaar! Wil jij ons team versterken? Mail dan naar 
Kinderkringlunteren@hotmail.com .Of spreek de leiding van de kinderkring aan voor 
vragen! 

 
*Senioren Nieuws. Aanstaande woensdag 30 maart is er weer een Senioren middag. Die 

staat in het teken van Pasen. We beginnen om 2 uur. Allen hartelijk welkom vanaf kwart 
voor 2 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 27 maart 2022 
4e zondag 40-dagen tijd 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Job André 

Ouderling van dienst: Harma Pasterkamp 
Diaken van dienst: Jan/Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Renske de Bruin en Chantal Zandsteeg 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst : W. Keijzer 

 
Collecten: 
1e : Diaconie ( opvang straatkinderen Indonesië) 
2e : Onderhoudsfonds  

 
 

Avonddienst: 
Gezamenlijke Jeugddienst 
in de Maranathakerk 
aanvang: 19.00 uur   
Voorganger: Micha 
Reckers  
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Liturgie Ochtenddienst 
 

Zondag Laetare (Latijn voor Verheug U) 
of Halfvasten is de vierde zondag in de 
Veertigdagentijd, een periode van bezinning in 
het christendom. Op deze zondag wordt 
gevierd dat de vastentijd halfweg is en dat (over 
drie weken) het  Paasfeest in aantocht is. 

Deze dienst is met veel inzet en enthousiasme voorbereid door de catechesegroep van 
onze gemeente! 

Levensparels –Een band met gekleurde parels, waarmee je een aantal levensmomenten 
langsloopt - om even stil te staan bij wat je op dat moment beweegt, waar je mee bezig 
bent, wat je dwars zit, wat om een oplossing vraagt. Om de stilte te zoeken en de rust te 
vinden, je leven op de rails te krijgen en op de rails te houden… kortom een bewust 
geloofsmomentje of herinnering aan bepaalde geloofsmomentjes 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
We zingen: lied 513 

 
parel van begin en einde goud--God zal er altijd zijn  

*Stil gebed, votum en groet, allen: Amen 
*Uitleg van alle levensparels door Jeanine van Maanen  De aanleiding voor de 
armband was het bespreken van de vastentijd/bewustwording/stiltetijd etc. 
*We zingen: Een parel in Gods hand, het refrein 
*Kyriëgebed  
*Angelina zingt van Sela het lied Hemelse Gave, 

in het refrein wordt duidelijk waarom de catechesegroep The Followers heet. 
De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Inleiding op het thema voor deze dienst door Sita Abma. 
Hier vertellen we wat we zoal dit jaar tijdens onze bijeenkomsten met elkaar besproken en 
gedaan hebben  

*We zingen: Een parel in Gods hand, het refrein 
*Zondagsgebed 
*Stilstaan bij het liturgisch bloemstuk 
*Moment met/ voor de kinderen,  veertigdagenproject 
  

3 

 

*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) 
 

*1e lezing: gelijkenis van de talenten en uitleg, Matteüs 25:  14 – 30 
Rens leest uit de bijbel,   Anton heeft een powerpoint gemaakt en iedereen van 
de groep vertelt  iets over zijn/haar talenten die zijn ingezet tijdens de 
“omgekeerde” collecte. We maken ook de opbrengst bekend die  bestemd is voor 
Oekraïne giro 555.     Catharina speelt op de altsaxofoon: Ippauta 
*2e lezing: Matteüs 13:46  
*We zingen: Een parel in Gods hand , het refrein 
*Korte bezinning 
*We luisteren naar muziek door Welmoed, sopraansaxofoon: Freedom shall be 
Rosalie gaat met ons een Kahootquizje/bijbelquiz doen (meedoen kan ook thuis). 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes : 1e Opvang straatkinderen Indonesië 2e onderhoudsfonds 

De vlaggetjes die uitgedeeld zijn voor de dienst worden nu verzameld en 
meegenomen in het gebed. 

*Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Heenzending en zegen 

*We zingen als slotlied Gouden horizon, melodie gezang 293  
1.In de nacht van zoveel zorgen, 
zoveel strijd ook deze dag, 
bidden wij: houd ons geborgen 
in uw licht dat branden mag; 
vuur van Liefde houd ons gaande, 
blijf toch heel dicht om ons heen; 
wees een lamp op alle paden, 
laat uw wereld niet alleen. 
 
2.Dan liggen de wegen open, 
mogen wij de onze gaan, 
niemand zal verloren lopen, 
nergens hoef je stil te staan. 

Samen mogen wij ons richten 
op een gouden horizon, 
niet vergetend dat er mensen, 
smachten naar ‘t licht van Uw Zoon. 
 
3.Nieuwe toekomst zal er dagen, 
duisternis wint niet van licht, 
waar we elkaars lasten dragen, 
krijgt God menselijk gezicht. 
In de Heer is God verschenen, 
kleinen worden eind' lijk groot, 
alle angst voorgoed verdwenen. 
Liefde wint het van de dood.      

*Zegen, allen: Amen 
Steeds weer keren we terug tot God, die groter is dan alles, belofte en 
draagkracht van een gouden horizon  
*Orgelspel 
  


