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Liturgie Avonddienst 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied Psalm 118 : 1,7 
*Stilgebed, 
*Votum en Groet 
*Gebed 
*Loflied   Ldb 906 : 1,2  
*De Bijbel open ; Lukas 9 : 51 – 62 
*Zingen  Into my heart 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis; gesproken 
*Zingen   Ldb. 836 : 2 
*Dankzegging en voorbeden 
*Collectedoelen 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 

( collecte bij de uitgang en online) 
*Slotlied    Ldb 913 : 1,2,4 
*Zegen.. 
*Zingen 3 x amen 
*Orgelspel 
 

Mededelingen 
 

Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten naar Martin van 
Ramshorst, Bosuil laan 12 te Wekerom.  
 
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. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 26 juni 2022 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

 
       Thema: Klaar voor de start! 

 
Overstapdienst, 

met Joost Agterberg, Lauren van 
Grootheest en Jelle van 

Veldhuisen 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Job André 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai 
Diaken van dienst: Jan/Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Emma van Voorthuizen 
Kinderkring: Marjolijn van de Haar 
Beamerdienst: Diana 
Bloemendienst : P. Boiten 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur  
Voorganger: ds. M. Tahitu Lunteren 
Organist : Sipke de Boer 
Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
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Liturgie Ochtenddienst 

*Orgelspel 
*welkom en mededelingen 

We bereiden ons voor 
*Wie komen daar binnen (opname) 

*stil gebed, votum 
De Heer is je Herder 
Hij is alles wat je nodig hebt 
Hij brengt je tot rust 
En Hij geeft nieuwe kracht 
Hij leidt je steeds verder 
Op de juiste weg, die je moet gaan 
De Heer is jouw Herder 

en groet, allen: Amen 
*We zingen: lied 23: 1 en 2 

inleiding op het thema  
enkele foto’s 
vanuit de kinderkring, door Alies 
het kamp 

*Kyriëgebed 
*We zingen als glorialied: Je mag er zijn (opname)  

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed 
*Moment met/ voor de kinderen 

Filmpje van Jelle, Joost en Lauren 
*kinderen gaan naar de kinderkring terwijl we zingen:  

mel  O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 

*Schriftlezing:  Marcus 16: 15 
*Meditatief stukje van de ouders, door Anita 
*We zingen: Onze schuilplaats is God -  Opw. 847  
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*Schriftlezing:  1 Corinthiërs 9: 24-27 door Joost 
*Korte overdenking   
*We zingen:  lied  835: 1 en 4 

Gaven en gebeden 
*Collectedoelen 1e Kerk; 2e Onderhoudsfonds 

( collecte bij de uitgang en online) 
*We staan stil (en gaan verder….) bij het liturgisch bloemstuk 

De kinderen ontvangen een zegen 
Gedicht van de ouders, door Marjolijn 
Welkom bij de soos 
Welkom bij de Followers 
Kadootje 

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

*We zingen als slotlied: lied 416: 1 en  2 
*Zegen, allen Amen 
*Lied: Kinderen voor kinderen: Klaar voor de start!  
*Orgelspel 
  


