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Mededelingen 
 

*De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groet naar Mevr. 
Diny Brands-Karssenberg. Ds. Liesseliuslaan 20  i.v.m. haar 90e verjaardag. 

 
*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.  

*Zondag 1 mei  2022– Hagar & Ismaël  
 
*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. 
 

*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 1 mei 2022 

 
 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: dr. Wilken Veen Amsterdam 
Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Ruud Coers 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Oppasdienst: GEEN OPPPAS 
Kinderkring: Alies Hendriksen 
Beamerdienst: Diana 
Bloemendienst : G. Overduin 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: dhr. Bert Fluit, Lunteren 
Organist : Johan Hulshof 
 
Collecten: 
1e : Kerk  
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 
 

*Lied voor aanvang van de dienst: Lied 272 
*Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat 
*Welkom & mededelingen. 
*Intochtslied: Psalm 33 : 1 en 8 
*Stil gebed, Votum en Groet, Klein Gloria. 
*Kyrië-gebed 
*Glorialied: Lied 302 : 1 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Woord voor de kinderen 
*Kinderlied: Alles wordt nieuw II, 24 

Kinderen gaan naar de kinderkring 
*Eerste schriftlezing uit: Jesaja 43, 1-12 
*Zingen: Lied 513 
*Tweede schriftlezing uit: Johannes 21, 1-14 
*Zingen:  Lied 644 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel  

kinderen komen terug uit de kinderkring. 
*Zingen: Lied 826 
*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten (bij de uitgang en online) 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 1010 
*Zegen.  
*3x Amen. 
*Orgelspel 
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Liturgie Avonddienst 

*Orgelspel 
Aanvang 

*Welkom/mededelingen 
*Zingen Psalm 33: 1en 2 “Kom nu met zang en roert de snaren,” 
*Stilgebed 
*Votum en Groet 
*Zingen Psalm 33: 8 “Wij wachten stil op Gods ontferming” 
*Woord ter bemoediging Openbaring 5: 6 – 14 (NBV21) 
*Zingen Lied 315 “Heb dank, o God van alle leven” 

Woord 
*Gebed voor de opening van het Woord 
*Schriftlezing Jesaja 61: 1 - 3 (NBV21) 
*Zingen Lied 686 “De dag des Heren heeft een nieuw begin gemaakt” 
*Schriftlezing Johannes 21: 1 – 14 (NBV21)  
*Zingen Lied 654: 1, 5 en 6  “Zing nu de Heer, stem allen in” 
*Verkondiging  “Ontkiemen!” 
*Meditatief orgelspel  
*Zingen Lied 841: 1, 2 en 4 “Wat zijn de goede vruchten” 

Afsluiting 
*Zingend ons geloof belijden met de woorden van Lied 340d 
*Dankzegging – voorbeden – gezamenlijk bidden van het Onze Vader 
*Aandacht voor de collecten (bij de uitgang en online) 

Collectedoelen : 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Zingen Lied 425 “Vervuld van Uw zegen” 
*Zegen 
 ……..en jullie zijn Shalom, Zijn vrede geven. – 3x Amen. 
*Orgelspel 
  


