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*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. 

*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 
 
*Paska 
Na de Paasdienst werden we door onze pastorie gasten getrakteerd op 
Paska. 
Dit is zoet brood dat in Oekraīne gebakken wordt voor de Paasbrunch. We 
hebben het gezien en geproefd. Geweldig!  

 
 

*Senioren – middag 
Op donderdag 12 mei in de Maranatha kerk. Aanvang 14:30 uur Drs. Alie 
Hoek- van Kooten komt spreken over: Medische verrassingen in de Bijbel. 
Aansluitend is er een maaltijd. 
Opgave bij Geurtje van Engelenhoven (0318-4874286) of bij Ali Bol (0318-
301568) 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 24 april 2022 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: dhr. Bert Fluit, Lunteren 
Organist: Ed Keijzer 

Ouderling van dienst: Jan Hassink 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Oppasdienst: Kati van Maanen en Jolien van der Kuur 
Kinderkring: Edith de Rooij 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst : A. Bouwsema 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: dhr. Cock Kroon, Lunteren 
Organist : Job André 
 
Collecten: 
1e : Kerk  
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
 

*Zingen lied voor de dienst: Lied 280: 1, 2, 4 en 6 
*Korte stilte 

Aanvang 
*Welkom/mededelingen 
*Zingen Psalm 81: 1, 2 en 4 “Jubel God ter eer,” 
*Stil gebed 
*Bemoediging en groet 
*Zingen: Klein Gloria 
*Gebed van verootmoediging 
*Woord voor onderweg Psalm 111 (NBV21) 
*Zingen Lied 657: 1, 2 en 4 “Zolang wij adem halen” 

Woord 
*Gebed opening van het Woord 
*Kindermoment, daarna gaan de kinderen naar de kinderkring 
*Schriftlezing Genesis 28: 10 – 22 (NBV21) 
*Zingen Lied 217: 1, 2, 3 en 5 “De dag gaat open voor het woord des Heren” 
*Schriftlezing Johannes 20: 19 – 31 (NBV21) 
*Zingen Lied Opwekking 602 “Vrede van God” 
*Verkondiging  “Vrede!” 
*Meditatief orgelspel  

Kinderen komen terug uit de kinderkring 
*Zingen Evangelisch Liedboek 125  “Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft” 

Afsluiting 
*Dankzegging – voorbeden – gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten (bij de uitgang en online) 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Zingen Lied 642: 1, 2, 7 en 8 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft” 
*Zegen en geef ons Uw shalom, Uw vrede –  

 gevolgd door zingen 3x amen. 
Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 
 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 24 : 1 
*Stil gebed, Votum en groet 
*Zingen: Psalm 24 : 2, 3 
*Gebed om de Heilige Geest 
*De Bijbel open: 1 Samuël 8:1-22  
*Zingen: NLB 966 : 2, 3, 4 
*Verkondiging: Lang leve de Koning! 
*Meditatief orgelspel 
*Antwoordlied: NLB 578 : 1, 2, 4, 5 
*Geloofsbelijdenis 
*Zingen: NLB 909 : 2 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten (bij de uitgang en online) 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: NLB 103c : 1, 3, 5 
*Heenzending en zegen, zingend ‘amen’ 
*Orgelspel 
 
 

Mededelingen 
 

*De bloemen van deze zondag gaan met  de hartelijke groet naar Maarten 
van der Kraan in Bennekom ( Walraven) 

 
*Kinderkring en oppas 

De komende zondagen lezen we zes teksten over Abraham, Sara en Isaak. 
In deze verhalen gaat het over hen als stamouders van het volk van Israël. 
Op de donderdag tussen de vijfde en zesde zondag valt Hemelvaartsdag 

*Zondag 24 april 2022– Gods belofte voor Abram 
Op de eerste zondag leren de kinderen Abram en Sarai kennen. God roept 
Abram en belooft hem veel nakomelingen, net zoveel als er sterren aan de 
hemel zijn.  


