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Mededelingen 

*Bloemen 
De bloemen van a.s. zondag gaan met een warme groet naar 
Familie B. Huitink, Roskammersteeg 1.. 
 
*Rookworstenactie voor Joden in Oekraïne  
Ze krijgen van de opbrengst voedselpakketten van 11kg; met lokale 
producten. Actie loopt van 14/11 tot 3/12 
Kosten: €3,75 ; 4 voor €13,00  
Voor bestellen: Bel Leo Koesveld  0318 – 483660 
Voor meer info zie “Contact” of Nieuwsbrief. 
 
*Bekercollecte 13 november 2022 Oekraïense vluchtelingen. 
In de pastorie verblijven een achttal vluchtelingen uit Oekraïne. De 
bewoners kunnen grotendeels door een toelage voorzien in hun dagelijkse 
behoefte aan levensmiddelen en kleding. Een aantal kosten komen ten 
laste van onze kerk. De energiekosten en gemeentelijke belastingen 
worden gedragen door de diaconie. 
De bekercollecte is op de GIVT app de derde collecte.    
 
*Klusavond 
De laatste klusavond van dit jaar. We willen deze avond een paar kleine 
klusjes te doen. Maar vooral een keer goed schoonmaken met elkaar. 
Woensdagavond 30 november vanaf 19.00.uur Hopelijk zien we u dan?  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 13 november 2022 
Viering Heilig Avondmaal 

 
 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 
Organist: Job André 
 

Ouderling van dienst: Sieneke Kraai en Jan Hassink 
Diaken van dienst: Jan en Gerdien Luchies 
Oppasdienst: Anita Wielstra en Gerrianne van de Heg 
Kinderkring: Willeke Meppelder 
Beamerdienst: Barend 
Bloemendienst : B. Diender 
Met medewerking van : 

Peter van Kan, gitaar en zang 
Sieneke en Bas, zang en gitaar 
Joan van der Wal, lector 

Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
Bekercollecte Diaconie 
 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren 
Organist: Betty Diender 
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Liturgie Ochtenddienst 
Thema: Mantel-zorg 

*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 

Wij bereiden ons voor 
*Intochtslied : 91a:1 
*Stil gebed 
*Onze hulp en Groet 
*Kyriëgebed 
*We zingen met Sieneke en Bas: Welkom in dit huis 

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 
*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Inleiding op het thema 
*Peter zingt: If I could give you anything 
*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 
*Eerste lezing: 2 Korintiërs 9: 6 t/m 8 
*Tweede lezing: Ruth 2: 8 t/m 20 
*We zingen: lied 221: 1 en 3 
*Moment van bezinning 
*We zingen: lied 534: 1 en 3 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes 

Collectedoelen : 1e kerk 2e onderhoudsfonds 
*Dankzegging en voorbeden 

Dienst van de Tafel 
Tafelgebed 
Onze Vader 
Vredegroet 
Nodiging 
Delen van brood en wijn 

We zingen met Bas en Sieneke: Aan tafel 
Orgelspel 
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Dankgebed 
Heenzending en zegen 

*Peter zingt: Cornflower blue 
*We zingen als slotlied: lied 978: 3 
*Zegen, die we beantwoorden met lied 978: 4 
 

Liturgie Avonddienst 
 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: Psalm 87 
*Stil gebed, Votum en groet 
*Gebed. 
*Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal.  
*Zingen: Lied 381: 1,5 
*Viering van het Heilig Avondmaal aan tafel. 
*Tafelwoord: Jesaja 44: 24. 
*Zingen: Psalm 75:1 U alleen, U loven wij  
*De Bijbel open: 2 Timoteüs 1: 1-11 
*Zingen: Psalm 78: 1,2  
*Verkondiging  
*Zingen: Lied 103c:1,3  Loof de koning, heel mijn wezen 
*Apostolische Geloofsbelijdenis 
*Zingen: Lied 902: 5 
*Dankgebed en voorbeden 
*Slotlied: Lied 704 
*Zegen, waarna 3 x amen wordt gezongen. 
*Orgelspel 
 
  


