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Mededelingen 
 

Bloemen 
De bloemen van deze pinksterzondag gaan met de hartelijke groet naar 
Dhr. Boter  na een heupoperatie verblijft hij tijdelijk in Norschoten  
 
Oproep 
Als Roemenië Commissie zijn we nog op zoek naar mensen die in de week van 27 
juni tot 2 juli beschikbaar zijn en mee willen helpen met schilderwerkzaamheden 
in Roemenië!!!. Voor opgave en nadere informatie bel Harry van Ramshorst op 
telnr. 06-13392654. 

Kinderkring 
Wij zijn dringend op zoek naar mensen voor de kinderkring.  Het zou mooi zijn 
om meer mensen te kunnen betrekken bij het mooie werk wat we met de 
kinderen in de kerk doen.  
1. Wil jij aansluiten bij de kinderkringleiding en meedraaien met projecten stuur 
mij dan een persoonlijk bericht. Ook als je meer informatie wilt 
hebben. (alieshendriksen@hotmail.nl) 
2. Vind jij het leuk om incidenteel de kinderkringleiding te ondersteunen dan is 
dit ook mogelijk, dit is ondersteunen tijdens de kerkdienst en vraagt geen 
voorbereiding.  
Hartelijke groet namens de Kinderkringleiding.  Alies Hendriksen 
 

Opknappen kelder: 
Vorig jaar november is er veel werk verzet in de kelder . De aankomende weken 
hopen we de laatste klussen af te maken.  
Kom jij ons helpen op donderdag 16 juni (19:15) of woensdag 22 juni (19:15)? 
Tek je oude kleren aan. 
Hartelijke groet,  Alies Hendriksen 
 
Koffietijd en meer  
Zaterdag 18 juni is de laatste koffieochtend van het seizoen.  We verzamelen om 
10.00 uur op het kerkplein voor een korte wandeling met als afsluiting koffie met 
taart. Graag even aanmelden via Whatsapp of email: 06-
13353731 edithgeluk@hotmail.nl  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 12 juni 2022 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. E. van 't Slot Zwolle 
Organist: Sipke de Boer 
 

Ouderling van dienst: Jan Hassink 
Diaken van dienst: Bram Munters 
Oppasdienst: Esmee van den Berg en Jolien van der Kuur 
Kinderkring: Willeke Meppelder 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst : J. v/d Wal 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. B.L. Bos,  Oudekerk ad Amstel 
Organist : Job André 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
Deurcollecte jeugd 
  



2 

 
 

Liturgie Ochtenddienst 

*Orgelspel  

*Welkom en mededelingen 

*Lied 672:1,4 

*Stil gebed 

*Onze hulp en groet 

*Lied 672:7 

*Gebed 

*Gesprekje met de kinderen 

 Daarna gaan de kinderen naar de kinderkring 

*Schriftlezing 1: Jeremia 31:31-34 

*Zingen Psalm 119:2,3,4 

*Schriftlezing 2: Johannes 14:15-29 

*Zingen Lied 675:1,2 

*Verkondiging 

*Meditatief orgelspel 

*Zingen Psalm 119:5,6 

*Gebeden 

*Collectemoment : 

collectedoelen: 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 3e deurcollecte jeugd 

*Slotlied: Lied 705 geheel 

*Zegen 
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Liturgie Avonddienst 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Aanvangslied: psalm 150 

*Stil gebed, Votum en Groet 

*Avondlied, lied 245: 1 en 2 

*Gebed 

*De Bijbel open: lezing psalm 104: 1-9 
*Zingen: psalm 104: 4 

*Lezen: psalm 104: 13-20 
*Zingen: psalm 104: 6 

*Lezen: psalm 104: 24-33 
*Zingen: psalm 104: 10 

*Lezen: Lucas 24: 28-31 

*Zingen: lied 333 

*Verkondiging 

*Meditatief orgelspel 

*Lied 981 

*Dankzegging en voorbeden 

*Geloofsbelijdenis gezongen 

*Aandacht voor de collecten bij het verlaten van de kerk 

collectedoelen: 1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 3e deurcollecte jeugd 

*Slotlied: lied 978 

*Zegen met 3x Amen 

*Orgelspel  


