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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)? 
Trek je oude kleren aan. 
Hartelijke groet,  Alies Hendriksen 
 
Diploma behaald!  
Van harte gefeliciteerd!, Mila Beukhof, Anton de Bruin, Kim Butz, Simone Floor, 
Robin van Galen, Rens Geluk, Iza Molina, Rick Mulder, Lucas Neutel, Elwin 
Pasterkamp, Jasmin Renselaar  
Alle geslaagden hebben een roos ontvangen of krijgen die nog.  
Het kan zijn dat we iemand gemist hebben, geef het dan a.u.b. door aan  
Petra Boiten ( 0318-616626) of Anneke de Boer (0318.483077) 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 19 juni 2022 
 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. R. van Riezen, De Glind 
Organist: Sipke de Boer 
 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Franciska van de Vliert en Wilma van Garderen 
Kinderkring: Wieteke Keijzer 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst : L. Waisapy 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. A.E.I. Zaal, Beuningen 
Organist : Margret Spelt 
 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 

*Orgelspel  
*Welkom en mededelingen 
*Inleiding op de dienst door Roel van Riezen 

De gemeente gaat staan 
*Intochtslied: Liedboek 891 Heer ik kom tot U  
*Stil gebed, votum en groet, klein gloria 

De gemeente gaat hierna zitten 
*Inkeer en uitweg met psalm 51 
*Schuldbelijdenis, met twee liederen: 
*Zingen door Bas en Sieneke: Jan Rot, Halleluja (refrein door gemeente 
meegezongen) (geïnspireerd door psalm 51) 
*zingen psalm 51 vers 1 en 3 (ontferm U God) 
*woord van vergeving met (gelezen) psalm 51 uit Beeldspraak 
*Nieuw perspectief na vergeving: zingen psalm 51b (Create in me a new 
heart) 
*Gebed bij de opening van het Woord 
*Lied met de kinderen, Elly en Rikkert, maak een vrolijk geluid voor de 
Heer  

Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst 
*Bijbellezing: 1 Samuel 16 vers 1, 10-23 
*Samen zingen: 865 Komt nu met zang 
*Uitleg en verkondiging. 
*meditatief orgelspel 
*Samen zingen 834 Vernieuw Gij mij 

Kinderen komen terug 
* In Memoriam gelezen door Petra Boiten. gevolgd door het zingen van 
psalm 27: 7 
*Aandacht voor collecten : collectedoelen 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Gebeden 1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in 
   2. Stil gebed  
   3. Het Onze Vader. 

Voor het slotlied gaat de gemeente staan 
*Slotlied: psalm 67 vers 1 plus refrein (nieuwe psalmberijming) 
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*Zending en zegen. 
*Slotlied (vervolg): psalm 67 vers 2, refrein, 3 en refrein (nieuwe 
psalmberijming) 
*orgelspel. 
 

Liturgie Avonddienst 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Lied 248:1,2,3 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Vervolg aanvangslied: Lied 248: 4 
*Gebed 
*Lied: 245:1,2,3 
*De Bijbel open: Lezing uit Genesis 1: 1-5 
*Zingen: Lied 701:1,2,3 
*Lezing uit Johannes 3:1-9 
*Zingen: Lied 701:4 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gesproken) tekst Lied 304a in wisselspraak 
*Zingen: Lied 415:3 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor collecten : collectedoelen 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied: Lied 686:1,2,3 
*Zegen, afgesloten met Lied 425 
*Orgelspel 
 
 

Mededelingen 
 

Bloemen 
De bloemen van deze pinksterzondag gaan met de hartelijke groet naar 
Mw. Westerink-Kasperink , Bisschopweg 60. 
 


