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Mededelingen 

Bloemen 

De bloemen van a.s. zondag, 16 oktober, gaan met een hartelijke groet 

naar Henk Hutten en Emma van de Vliert, Postweg 149. 

 

Voorgaan in de dienst/doopdienst 

Op 23 oktober gaat i.p.v. ds. Caroline Oosterveen voor dhr. B. Fluit, 

Lunteren en op 30 oktober is er een doopdienst waarin voorgaat 

ds. Caroline Oosterveen 

 

Diaconiecollecte - De Hoop.  

Depressie, angsten, verslavingen... Het zijn problemen waar heel wat 

mensen, jong en oud, in hun leven tegenaan lopen. 

De Hoop, biedt hulp aan volwassenen, jongeren en kinderen die met 

psychosociale, psychiatrische of verslavingsproblemen kampen. Daarnaast 

biedt De Hoop ouder-/partnerwerk en maatschappelijke opvang.  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

Zondag 23 oktober 2022 

 

 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: dhr. B. Fluit, Lunteren 

Organist: Sipke de Boer 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai 

Diaken van dienst: Herman Schreuder 

Oppasdienst: Janny van Essen en Chantal Zandsteeg 

Kinderkring: Edith de Rooij 

Beamerdienst: Nora 

Bloemendienst : A. Bouwsema 

Collecten: 

1e : Diaconie ( De Hoop) 

2e : Onderhoudsfonds  

 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Voorganger: ds. A.J.C. Gijsbertsen Garderen 

Organist: Job André 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Zingen lied voor aanvang van de dienst: Lied 601 “Licht dat ons aanstoot 
in de morgen” 

Aanvang 
*Welkom & mededelingen 

*Zingen Psalm 78: 1 en 25 “Mijn volk, Ik ga geheimen openleggen,” 

*Stilgebed 

*Votum en Groet 

*Klein Gloria Lied 195 

*Gebed van verootmoediging & ontferming 

*Woord van genadeverkondiging  

*Zingen Psalm 150 “Loof God, loof Hem overal” 

*Tien Woorden 

*Zingen Lied 825: 1, 3 en 4 “De wereld is van Hem vervuld” 

Woord 
*Gebed voor de opening van het Woord 

*Kindermoment: & zingen 
Wij gaan voor even uit elkaar, 

En delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God. 

Op Hem zijn wij gericht.  

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 

*Schriftlezing Psalm 146 (NBV21) 

*Zingen Psalm 146: 1 en 3 “Zing, mijn ziel voor God uw Here” 

*Schriftlezing Lucas 16: 19 – 31 (NBV21)  

*Zingen Lied 146c: 1 en 3  “Alles wat adem heeft love de Here” 

*Verkondiging  “Kijk door het raam, niet in de spiegel!” 

*Meditatief orgelspel  
*kinderen komen terug uit de kinderkring. 

*Zingen Lied 754 “Liefde Gods, die elk beminnen”  
Afsluiting 

*Dankzegging - voorbeden - stil gebed - gezamenlijk bidden van het Onze 

Vader 

*Aandacht voor de collecten, die bij de uitgang worden gehouden 
Collectedoelen : 1e Diaconie 9 De Hoop) 2e Onderhoudsfonds 
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*Zingen Lied 423 “Nu wij uiteen gaan vragen wij God” 

*Zegen ……..en jullie zijn Shalom, Zijn vrede geven. – 3x Amen. 

*Orgelspel 

 

Liturgie Avonddienst 
 

*Orgelspel 

*Welkom en mededelingen 

*Zingen Geprezen zij de Heer 

*Stil gebed – Votum & Groet  

*Zingen  LbK 242:1, 3 en 6 “Komt laat ons deze dag” 

*Gebed 

*Bijbellezing Mattheus 28:16-20 (NBV) 

*Zingen Psalm 25: 2 en 7 

*Verkondiging  

*Meditatief orgelspel 

*Geloofsbelijdenis 

*Zingen LbK 75: 4, 5, 6 “U kennen, uit en tot U leven” 

*Gebed en voorbede 

*Aandacht voor de collecten, die bij de uitgang worden gehouden 

Collectedoelen : 1e Diaconie 9 De Hoop) 2e Onderhoudsfonds 

*Zingen Maak ons tot een stralend licht 

*Zegen  

 

 

  


