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Mededelingen 

*Bloemen 

De bloemen van deze zondag gaan met een felicitatie naar Dhr. Nijburg, Aart 

Roelofsenlaan 13. 16 januari werd hij 95 jaar. 

 

*Voedselbank 

Iedere zaterdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur en donderdagmorgen rond 

de Oranjerie en uiteraard ook op zondag rond de kerkdiensten kunnen 

levensmiddelen worden afgegeven in de hal van de kerk voor de Voedselbank 

Doet u mee?? 

 

*Diaconiecollecte 22 januari - Choice 4 Life 

Choice 4 Life betekent letterlijk: keus voor leven. Choice 4 Life biedt opvang, 

begeleiding en ambulante begeleiding voor kwetsbare ouders. De organisatie 

biedt onderdak aan onbedoeld zwangere jonge vrouwen en begeleiden hen en 

eventueel de vader. Vanuit de ervaring die is opgebouwd, is de aandacht van 

alleen tienermoederopvang verschoven naar de ondersteuning en begeleiding 

van kwetsbare ouders. 

 

*ZWO dienst: 

 

 

*Oliebollen actie 

Mede door Uw inzet ( kopen van  oliebollen en geven van giften!) is het dit jaar  

weer mogelijk € 1000,-  over te maken naar de gaarkeuken Hineni in Jeruzalem! 

Luister a.s. zondagmorgen naar het bedankje vanuit Jeruzalem. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

zondag 22 januari2023 

 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Caroline Oosterveen 

Organist: Johan Hulshof 

Ouderling van dienst: Joanne vd Vendel 

Diaken van dienst: Piet Kooistra 

Oppasdienst: Kati van Maanen en Didy Spelt 

Kinderkring: Alies Hendriksen 

Beamerdienst: Aart 

Bloemendienst : J v/d Brink 

 

Avonddienst  Gezamenlijke Jeugddienst in de Gereformeerde Kerk 

aanvang: 19.00 uur 

Spreker: Benjamin Jesse 

m.m.v. Lenard en Julian ( licht en geluid)  

& Huisband van beide kerken ( begeleiding samenzang) 

 

Collecten: 

1e : Diaconie ( Choice4Life) 

2e : Onderhoudsfonds ( ochtenddienst) ; Jeugd ( avonddienst) 
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Liturgie ochtenddienst 
Thema: “Volg Mij!” 

Navolging, dat is radicaal, horen we vanmorgen. Echte verandering is nooit 

gemakkelijk, en we proberen het vaak te vermijden door alleen de buitenkant te 

veranderen. Jezus waarschuwt dat dat schadelijker kan zijn dan helemaal niet 

veranderen. Iemand in de voorbereidingsgroep zei: Jezus vraagt niet om een 

verbouwing, maar om nieuwbouw. Van ons hart, van ons leven, van ons 

samenleven. 

We kijken naar dat leven van ons om te zien waar we moeten veranderen, en 

vragen om genade om moedig genoeg te zijn om dat ook te doen. We bidden 

voor onze wereld die zoveel verandering nodig heeft. 

 

*Orgelspel 

*Welkom & mededelingen 

Wij bereiden ons voor 

*Intochtspsalm: 25: 3 en 4 

*Stil gebed 

*Onze hulp en Groet 

*Kyriëgebed 

*We zingen : verander mij 

Heer ik kom tot U  

neem mijn hart, verander mij,  

als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.  

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben,  

trots en twijfel wijken  

voor de kracht van uw liefde.  

 

Refrein:  

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend  

dan zweef ik op de wind,  

gedragen door uw Geest  

en de kracht van uw liefde.  

De schriften gelezen, gezongen, verbeeld en overdacht 

*Gebed bij de opening van de Schrift 

*Inleiding op het thema 
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*We zingen: lied 531: 2 en 3 

*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 

*Bijbellezing: Lucas 5: 27-39  

*We zingen: lied 723: 1 

*Moment van bezinning 

*We zingen:  lied 723: 2 

Gaven en gebeden 
*Aandacht voor de collectes 

1e Diaconie ( Choice 4 Life ) 2e Onderhoudsfonds 

*Dankzegging en voorbeden, Onze Vader 

Heenzending en zegen 
*We zingen als slotlied: lied 526: 4 

*Zegen, die we beantwoorden met Amen, lied 415:3 

  


