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Liturgie en mededelingen van zondag 12 januari 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist:  
Knd: Gr. 1 en 2 basisschool 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 25: 4 en 7 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Lezing van de Wet 
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 NB 
Gebed voor de opening van het Woord 
Schriftlezing: Genesis 41: 53; 42: 1 – 8 
 1 Johannes 1: 9 - 10 
Zingen: Is je deur nog op slot 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Avondmaal vieren is komen, 
ook bekennen” 
Zingen: Psalm 33: 7 NB 

Kinderen terug in de kerk 
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier 
Zingen: Opwekking 763 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Viering van het Avondmaal 
Zingen: Hemelhoog 600 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de 
oppas in de kerk worden gebracht 
Zingen (staande): Opwekking 832 

Zegen (staande) 
 

De deurcollecte is bestemd voor de zending 
Bij de voordeur staan Jasmijn en Rinze 
Bij de achterdeur staat Joanne 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. A.C. v.d. Wekken 
Organist:  
Knd: Gr. 3 t/m 6 basisschool 
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 553 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen: Psalm 24: 4 en 5 NB 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 79: 5 NB 
Gebed om de leiding met de Heilige Geest 
Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 34  
Woord met en voor de kinderen 
Zingen: ELB 454: 1, 2 en 3 

Kinderen naar de knd 
Tekstafkondiging: Johannes 1: 22 en 23 
Zingen: Opwekking 807 
Verkondiging: “Wie ben je?” 
Zingen: Psalm 145: 2 en 5 NB 

Kinderen terug in de kerk 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de 
oppas in de kerk worden gebracht 
Zingen (staande): Opwekking 818 
Zegen (staande) 
 



Overige mededelingen (alles onder het voorbehoud van Jak. 4 : 13-17) 
 

 Vandaag feliciteren we als gemeente onze oudste gemeentelid, br. F. Bodewitz, met zijn verjaardag. We 
feliciteren ook onze zr. G. Boels-Krol met haar verjaardag, en er gaat een hartelijke groet naar onze br. W. 
Kruize. Als teken van onze felicitatie en groet zullen bloemen worden gebracht door Bertha Mulder (zr. Boels-
Krol) en door Arnoud en Janneke Moorlag ( br. Kruize). 

 Volgende week zondag, 19 januari 2020, zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide diensten zal 
D.V. worden voorgegaan door ds. W.C. van Slooten. In de morgendienst zal er een groeidienst zijn met als 
thema: “Steeds meer op Jezus lijken” In de middagdienst zal D.V. de Heilige Doop worden bediend aan 
Romy Kraai, Noor Leffers, Jarno Moorlag en Boaz Wubs. 

 Volgende week is er om 19.00 uur weer een B2B-dienst met als spreker br. B. Koerts. 

 In het late voorjaar treden weer een aantal broeders af. Tot en met zondag 2/2 stelt de kerkenraad jullie in 
de gelegenheid om namen voor vier ouderlingen en twee diakenen bij de scriba in te leveren 

 Deze week start een derde serie geloofsverdiepingsavonden: Dinsdag 14/01: Zonde. Wat is het probleem? 
21/01: Jezus! 28/01: Gods redding en wat het precies inhoudt! Alle avonden beginnen weer om 20.15u. Er 
liggen weer nieuwe intekenlijsten in de hal klaar. 

 In februari worden er door onze predikant twee leeravonden over ‘vrouw in de kerk’ georganiseerd, dinsdag 
4/2 en 11/2, aanvang 20.15u. Hartelijk welkom  

 Op 26 januari n de morgendienst mogen we kennismaken met onze nieuwe kerkelijk werker en zullen we de 
Heere om een zegen bidden over zijn werk in ons midden. 

 Het komende nummer van Informa willen we uitgeven op zondag D.V. 26 januari. Uw bijdrage is welkom. 
Wil het geplaatst kunnen worden dan dient dit uiterlijk 16 januari binnen te zijn. Inleveren bij voorkeur digitaal 
via gert.schuurman@ziggo.nl. 

 De vrouwenvereniging vergadert DV donderdagavond 16 januari  om 19.30 uur. Deze avond behandelen 
we de Bijbelstudie  over “Bidden” van ds. H. Korving. Het onderwerp komt uit het blad CGK Vrouw, 
november-december 2019. 

 De mannenvereniging vergadert D.V. komende donderdag 16 januari weer om 19.30 uur. We behandelen 
deze avond Bijbelstudie 8 over Psalm 19, een natuurpsalm. 

  
 

GEBEDSGROEP  
 

Woensdag 12 februari is er gebedsgroep van 19:00 tot ca 20:00. Er is altijd veel te bidden in en rond onze 
gemeente en het is goed elkaar daarin aan te moedigen. Daarom is iedereen van harte welkom op deze 

avond. 
 

 

STAMPPOTACTIE 
 

Vrijdag 31 januari is er weer een stamppotbuffet in ons kerkgebouw, de opbrengst gaat deze keer naar het 
Albaniëproject. Kosten: 5 euro per persoon maximaal 25 euro per gezin. Wilt u of jij mee eten of stamppot 
koken? Achter in de kerk liggen opgaveformulieren, hierop en op de beamer vindt u de verdere informatie. 

 

 

MANNENDAG WEZEP 8 FEBRUARI 2020 
 

De Mannendag wordt gehouden in het gebouw Noorderlicht, Mariënrade 1 in Wezep. 
De kosten die verbonden zijn aan deze dag van geestelijk en lichamelijk voedsel, inclusief lunch, drie maal 

koffie/thee/frisdrank bedragen  € 18,50 per persoon. Meer informatie en opgave 
via www.mannendagwezep.nl  Ga je mee en wil je samen rijden en deze dag culinair afsluiten?  Meld je dan 

aan bij: Hendrik Folkers   hjfolkers@hotmail.nl of Erik Huizing erikhuizing@hotmail.com 
 

 
 Autorijden: 19 jan.: Jan Aike Strockmeijer 

 Welkom:  morgen:  Karin Middelbos, Johan van der Wal   
 middag: Frouwkje v.d. Maten, Jeanet Strockmeijer 

19 jan.: morgen:  Janneke en Marchienus Holtman 
 middag:  Emmy v.d. Wal, Karin Holtjer 

 Oppas:  morgen: zaal 2: Marieke Becker, Jessica Wubs, Esther Fietje 
  zaal 3: Margriet Wubs, Moniek Veldhuis, Mirthe Kruize 

   middag: Marieke Wever, Marijke Wever, Sven Veldhuis 
 19 jan.: morgen: zaal 2: Hariët Osnabrugge, Linda Schuurman, Anouk v.d. Zwaag 
   zaal 3: Rianne Wubs, Tirsa Moorlag, Annet v.d. Maten 
  middag: zaal 2: Karin Holtjer, Willine Wever, Marije Nijboer 
   zaal 3: Claudia v.d. Zwaag, Musa Khan 
 

Mededelingen voor dit mededelingenblad kunt u tot uiterlijk vrijdag 15.00 uur doorgeven aan 
Alien Veninga (0599-454508) of via e-mail naar mededelingenblad@cgkmussel.nl 
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