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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! 
*Energiebijdrage 
Heeft u over de maanden november en december ook twee maal een bijdrage van €190 
gekregen en heeft u die niet nodig? Overweeg dan om deze bedragen, geheel of 
gedeeltelijk, te schenken aan de Diaconie. Om “te helpen waar geen helper is”. 
NL30RABO0337557381 t.n.v. Diaconie GK  
*Kerstochtendzang - 1e Kerstdag 
Kom op 25 december om 6.00 uur naar het Medisch centrum  
(voormalige Rabobank). Al meer dan 40 jaar wordt op kerstochtend gezongen door jong 
en oud voor onze zieke of bejaarde dorpsgenoten. Zij waarderen dit zeer. Daarna is er de 
mogelijkheid om een gezamenlijk kerstontbijt te gebruiken in de Oude Kerk.  
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

Zondag 11 december 2022 
3e advent 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: Ds. Nico van der Voet,  Ede 
Organist: Betty Diender 
 

Ouderling van dienst: Petra Boiten 
Diaken van dienst: Herman Schreuder 
Oppasdienst: Didy Spelt en Esmee van den Berg 
Kinderkring: Francisca v/d Vliert 
Beamerdienst: Nora & Harry 
Bloemendienst : J. v/d Wal 
 
 

Collecten: 
1e : Diaconie ( Kerst-Inn) 
2e : Onderhoudsfonds  
3e : deurcollecte Jeugd 
 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
welkomdienst : Kavoca – “Festival of Lessons & Carols” 
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren 
Organist : Job André 
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Liturgie Ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor aanvang van de dienst: Lied: 316:1,4 
*Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat 
*Welkom & mededelingen 
*De derde kaars wordt aangestoken bij het kaarsenlied 

 door Bas van de Heg 
*Intochtslied: Lied 439:1,2 
*Stil gebed, Votum, Klein Gloria. 
*Gebed van verootmoediging. 
*Zingen: Lied 301f 
*Woord van genadeverkondiging. 
*Lezing van de wet :Exodus 20 en de samenvatting 
*Zingen: Psalm 50:1,11 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Moment met de kinderen: 
*Gedicht wordt gelezen door Zoë Zandsteeg 

In een wereld vol met vragen,  
Wachten wij vol ongeduld,  
Op een droom die ons kan dragen,  
en ons weer met hoop vervult.  
Hij zal komen, God is met ons,  
door profeten al verwacht,  
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 Gods stem 
Wachten op het wonder 
Dat Hij doet in Bethlehem 
Immanuël Immanuël 
God zal met ons zijn 

kinderen gaan met lantaarn naar de kinderkring 
*Schriftlezing uit: Lukas 1:5-25 
*Zingen: Psalm 135:1,10 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel  

kinderen komen terug uit de kinderkring. 
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*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten 

Collectedoelen : 1e diaconie; 2e Onderhoudsfonds 3e deurcollecte jeugd.  
Slotlied: Psalm 134:1,2,3 
Zegenbede 
Zingen: Gezang 158a:1 
Orgelspel 
 
Avonddienst 

Mededelingen 

*Bloemen 
Komende zondag gaan de bloemen met een 
groet van de gemeente naar 
Familie van der Wal op de Spoorstraat. 
*Collecte Diaconie 11 december 2022: Kerst-
Inn 
Op 2e Kerstdag zal het Westhoffhuis weer 
worden opengesteld voor een Kerst-Inn. 
Wij willen warmte en gezelligheid bieden aan 
mensen bij wie het ernaar uitziet dat ze de 
kerstdagen alleen zullen doorbrengen. De 
Kerst-In is een initiatief van het Westhoffhuis 
en de gezamenlijke kerken in Lunteren.  
*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 


