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Mededelingen 
Bloemen 
De bloemen van deze zondag gaan met de hartelijke groeten van onze gemeente 
naar Joyce van Leeuwen & Gijsbert de Greef. Slingerslaan 11; 3925 EP  
Scherpenzeel. Zij zijn 9 maart getrouwd en we zijn dankbaar voor de tijd dat 
Joyce heeft meegedaan in de jeugddienstcommissie en het beamerteam. 
 
*Beleidplan 2024-2030  
Hoe willen we dat onze gemeente er over 7 jaar bij staat? Hoe gaan we daar 
komen? Met deze vragen gaat de werkgroep samen met de gemeente dit jaar 
aan de slag. Suggesties? Stuur bericht naar: holmer.doornbos@ gmail.com of een 
lid van de werkgroep: Ab Welgraven, Bram Munters, Caroline Oosterveen, Diana 
van Beek, Ed Keijzer, Holmer Doornbos, Sieneke Kraai en Willeke Meppelder 

 
*Diaconie/ZWO collecte 12 maart 2023, 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen 
om te zien. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand reiken om te werken naar 
herstel. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  
Liturgie en nieuws 

zondag 12 maart 2023 
3e zondag 40 dagen tijd 

 
Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ria Scheltens, Renswoude 
Organist: Betty Diender 

Ouderling van dienst: Marjolijn Agterberg 
Diaken van dienst: Piet Kooistra 
Oppasdienst: Gerrianne van de Heg en Chantal Zandsteeg 
Kinderkring: Marjolijn van de Haar 
Beamerdienst: Betsy 
Bloemendienst : J. Top 
 

 
Avonddienst aanvang: 19.00 uur 
Voorganger: Ds. Wim J.W. Scheltens, Lunteren 
Organist: Betty Diender 
 
Collecten: 
1e Diaconie /ZWO ; Binnenlands Diaconaat :Omzien naar gevangenen 
2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie ochtenddienst 
*Orgelspel 
*Lied voor aanvang van de dienst: Create in me a clean heart  ( opname) 
*Korte stilte tot ouderling van dienst opstaat 
*Welkom. 
*Intochtslied: Psalm 42: 1 en 7 
*Stil gebed, Votum en Groet,  
*Gebed van inkeer en verootmoediging. 
*Zingen: Evangelische Liedbundel 186a Leid mij Heer, o machtig Heiland 
*Woord voor onderweg: Micha 6: 8 en Mica 7: 18,19. 
*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 
*Kindermoment 

We zingen het projectlied Ga je mee 
Kinderen gaan naar de kinderkring 

*Eerste schriftlezing uit: Psalm 36: 6-10 
*Zingen: Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water 
*Tweede schriftlezing uit: Lucas 7: 36-50 
*Zingen: Lied 426 (Nl) 
*Verkondiging. 
*Meditatief orgelspel en zingen:  

(kinderen komen terug uit de kinderkring.) 
*Zingen: Lied 754 
*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 
*Aandacht voor de collecten o.a. bij het verlaten van de kerk  

1e diaconie/ZWO : binnenlands diaconaat ( powerpoint) 
2e onderhoudsfonds 
De kleine  kinderen van de oppasdienst komen binnen voor de zegen.  

*Slotlied: Lied 939 
*Zegen, waarna de gemeente zingt: lied 425 
*Orgelspel 
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Liturgie avonddienst 
*Orgelspel  
*Welkom en mededelingen 
*Stil gebed, Votum en Groet 
*Aanvangslied: Psalm 25: 6,7 
*Gebed. 
*De Bijbel open: 2 Timoteüs 4: 7 en 8: 

"Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof 
behouden.  Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de 
rechtvaardige rechter,  aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, 
maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien." 

*Zingen: Lied 975: 1,2 Jezus roept hier mensen samen 
*Verkondiging “Op weg naar de overwinning". 
*Zingen: Lied 755: 1,2 Toch overwint eens de genade 
*Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen; staande 
*Zingen: Psalm 75: 1,2  
*Dankzegging en voorbeden. 
*Aandacht voor de collecten 

1e diaconie/ZWO : binnenlands diaconaat 
2e onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 968: 5 Met God zijn wij verbonden 
*Zegen, waarna de gemeente zingt Lied 415:3 

Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen. 
*Orgelspel 
 
 
  


