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Mededelingen 
*Bloemen 
Komende zondag gaan de bloemen met een groet van de gemeente naar 
Augustine van Tilburg ,Boslaan 4,   
 
*ZWO Project 2022 
Bestemming was: “See You Foundation” uit Veenendaal. 
Deze foundation zet zich in voor Oogzorg voor kinderen in Rwanda en wel in het 
bijzonder de bestrijding van de Kinderblindheid. 
Deze actie heeft tot en met oktober het prachtige bedrag van € 5423,-- opgebracht. 
Hiervoor hartelijk dank. We willen deze actie in 2023 voortzetten. 
 
*Kerst – Inn 
Op 2e kerstdag in het Westhoffhuis, aanvang 15:00 uur 
U kunt zich opgeven bij info@lunterenaktief.nl of telefonisch bij het Westhoffhuis 
482992 of bij Wil Welgraven 0610576901. 
De uiterste datum om u aan te melden is vrijdag 16 december voor 17.00 uur. 
 
*Helpt u mee de kerstboom in de hal ter versieren? 
Dit jaar vraagt de Kosteres u mee te helpen voor de Kerstboom in 
de hal Kerstballen te maken.  
In de hal heeft de Kosteres een 30 tal lege Kerstballen liggen in een 
mandje die u naar eigen smaak kunt versieren, met Kerstwens, 
beschildering of eigen decoratie en daarmee de boom te versieren 
zodat we met Kerst een prachtige boom hebben in de hal. Helpt u 
mee !  De Kosteres. 
 
*Inzameling Voedselbank 
Vanaf 1 december vindt er in onze kerk weer de jaarlijkse inzameling van 
levensmiddelen voor de Voedselbank plaats. De hulp bestaat uit het verstrekken 
gevarieerd voedselpakket. Inzameling op de zaterdagmorgen, donderdagmorgen 
tijdens de Oranjerie en rond de kerkdiensten. 
 
*De oliebollen komen er weer aan…! 
Wij willen weer bakken voor een mooie opbrengst voor de gaarkeuken Hineni ( ‘Ik ben’) 
in Jeruzalem met hoofddoel: verse warme maaltijden verstrekken aan de allerarmsten ! 
Bestellijst in de hal op. zondag 11, 18 en 25 december .of via ( 06 44125306 ) of per 
mail hy.nederland@gmail.com  
Ophalen Zaterdag 31 december ( Oudejaarsdag) tussen 10.00 – 12.00 uu  1 Zak ( 10 
oliebollen) € 10,00! 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 4 december 2022 
2e advent 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. A. Gilles Ede 
Organist: Betty Diender & m.m.v. Dorothee Prins (Panfluit) 
 

Ouderling van dienst: Joanne v.d. Vendel 
Diaken van dienst: Kees Geluk 
Oppasdienst: Kati van Maanen en Janny van Essen 
Kinderkring: Franciska v.d. Vliert 
Beamerdienst: Aart 
Bloemendienst : M. Janssen 
 
 

Collecten: 
1e : Kerk 
2e : Onderhoudsfonds  
 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: ds. Th. P. de Jong Ede 
Organist : Johan Hulshof 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied: Opwekking 429, God wijst mij een weg 
*Welkom en mededelingen 
*De tweede kaars wordt aangestoken bij het kaarsenlied door Bowie Kraai 
*Intochtslied, Psalm 62: 4 en 5 
*Stilgebed 
*Bemoediging en Groet  
*Gebed 
*Zingen: Lied 1005, 1, 2 en 4 
*Gebed bij de opening van de Schrift 
*Moment met de kinderen: 
*Gedicht wordt gelezen door June Kraai 

Zelfs in ‘t land van melk en honing,  
Wachten mensen al zo lang.  
Wanneer komt toch onze koning?  
Wanneer zijn we niet meer bang?  
Hij zal alles anders maken,  
Tot de hele wereld lacht.  
God zal wonen bij de mensen,  
Komt als kind in onze nacht. 

*Zingen het projectlied voor de tweede advent met de kinderen 
Wachten op het wonder 
Wachten op het licht 
Wachten op het wonder 
Van dat heerlijke bericht 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn  

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 
*Schriftlezing N.T.: Lucas 1: 39-45 
*Zingen: Lucas 1: 46-55 ( met de woorden uit )  Lied 157a 
*Schriftlezing N.T.: Lucas 1: 56 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 
*Zingen: lied 444, Nu daagt het in het oosten 

kinderen komen terug uit de kinderkring 
* In memoriam Mevr. J.H. van Grootheest – Stegeman  waarna we zingen 
Lied 769: 1 en 6 : “Eens als de bazuinen klinken” 
*Gebeden 
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*Aandacht voor de collectes :  
1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 

*Slotlied : LB 452 
*Heenzending en Zegen  
*Allen: Amen, amen, amen 
 
 

Liturgie Avonddienst 
*Orgelspel 
*Welkom en mededelingen 
*Aanvangslied: 439:1,2 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Gebed 
*Psalm 80:1,2 
*De Bijbel open: inleiding op de lezingen 
*Ruth 4:13-17 
*Zingen: Psalm 72:1,6 
*Romeinen 15:4-13 
*Zingen: 463:1,2,3 
*Mattheus 13:54-56 
*Verkondiging 
*Meditatief orgelspel 
*Geloofsbelijdenis (gezongen; staande): 340b 
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collectes :  

1e Kerk 2e Onderhoudsfonds 
*Slotlied, 443:1,2 
*Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt. 
*Avondlied: lied 237 
*Orgelspel  


