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Mededelingen 

*Bloemen 

De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke dank namens onze 

gemeente naar Mirjam Blankespoor, Molenparkweg Oost.9 

 

* Koffietijd en meer… 

Zaterdag 1 april is er weer een koffieochtend met het thema: "Stil maar, wacht 

maar...". Hartelijk welkom van 10 tot 12 uur in de koffiezaal van de kerk!  

 

*Daconie/ZWO collecte 26 maart 2023,  

Bangladesh Kansen creëren voor jongeren 

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen 

hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er 

op de arbeidsmarkt nodig is. Kerk in Actie gaat samen met een lokale 

partnerorganisaties 300 jongeren een leer-werktraject aanbieden. Met uw 

bijdrage in de collecte steunt u het werk  

 

*Senioren nieuws. 

Op woensdag 29maart is er weer een Senioren middag .Die staat in het teken 

van Pasen. Caroline Oosterveen verzorgt voor ons het thema: ”Stil staan om 

mens te worden Allemaal van harte welkom, we hopen op een fijne middag. 

Annvang14.00 uur. Inloop 13.45 uur. Voor vervoer bellen naar Tineke de Vries. 

Tel. 484471 

 

*The Followers,  

Onze catechesegroep, heeft in de afgelopen weken 

heel wat lege flessen weten in te zamelen. Om zo 

ook een steentje te kunnen bijdragen in de zorg 

voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en 

Syrië. We konden een bedrag van 235 euro 

overmaken 

 

*Pasen en Vincent van  Poortvliet  

Vincent van Poortvliet vertelt over Pasen met mooie 

afbeeldingen uit de Staten Bijbel  Maandagmiddag 

27 maart van 14.30-16.15 uur in de Muldersschuur, 

Roskammersteeg 5 in Lunteren.  U bent welkom. 
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Gereformeerde Kerk (PKN) Lunteren  

Liturgie en nieuws 

zondag 26 maart 2023 

5e zondag 40 dagen tijd 

 

Ochtenddienst aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. M.J. Schuurman, Oldebroek 

Organist: Job André 

 

Ouderling van dienst: Ochtend Sieneke en avond Joanne 

Diaken van dienst: Herman Schreuder 

Oppasdienst: Jolien van der Kuur en Adrie Hassink 

Kinderkring: Edith de Rooij 

Beamerdienst: Diana 

Bloemendienst : M. Janssen 

 

 

Avonddienst aanvang: 19.00 uur 

Gezamenlijke jeugddienst in de Maranathakerk 

Voorganger: Ds Jacques Steenkamp 

 

 

 

Collecten: 

1e Werelddiaconaat ; Bangladesh, Kansen voor jongeren 

2e Onderhoudsfonds 
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Liturgie ochtenddienst 
*Orgelspel 

*Lied voor de dienst : Toekomst vol van hoop ( opname & meezingen) 

*Welkom en mededelingen 

*Intochtslied: Psalm 43: 1, 2, 3 

*Stil gebed, Votum en Groet, 

*Gebed van verootmoediging. 

*Zingen: Lied 562 Ik wil mij gaan vertroosten 

*Woord van genadeverkondiging. 

*Zingen: Opwekking 580 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven 

*Lezing van de wet / leefregel. 

*Zingen: Psalm 119: 13, 14 

*Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

*Moment met de kinderen 

*De kinderen gaan naar de kinderkring, 

 we zingen het kinderlied in de veertigdagen Sta op en ga mee 

*Eerste schriftlezing uit: Jesaja 53:11-12 

*Tweede schriftlezing uit: Lucas 22:28-46 

*Zingen: Psalm 66:3 

*Verkondiging. 

*Zingen: Lied 582 Door wat voor grote eenzaamheden 

(Kinderen komen terug uit de kinderkring) 

*In memoriam 

*Dankzegging, voorbeden en gezamenlijk gebeden “Onze Vader” 

Collecte : 1e Werelddiaconaat : Bangladesh Kansen creëren voor jongeren  ( filmpje) 

 2e onderhoudsfonds 

*Slotlied: Lied 370: 2, 3 

De kleine  kinderen van de oppasdienst komen binnen voor de zegen. 

*Zegen, waarna de gemeente 3x Amen zingt 

*Orgelspel 

  


