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Liturgie en mededelingen van zondag 19 januari 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
Groeidienst 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist: René Vloo 
Knd: Gr. 1 en 2 basisschool 
 
Welkom en mededelingen 
Presentatie Gul Khan 
Zingen (staande): Psalm 145: 2 en 3 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De wil van de Heere 
Zingen: Psalm 86: 4 NB 
 Hemelhoog 294 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Efeze 4: 17 – 32 
Zingen: Hemelhoog 384 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Op wie lijk jij?” 
Zingen: Psalm 75: 1 en 7 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): Weerklank 56 

Zegen (staande) 
 

 
 
De deurcollecte is bestemd voor het bouwfonds 
Bij de voordeur staan Mieke en Sven 
Bij de achterdeur staat Ewoud 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
Bediening van de Heilige Doop 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist: René Vloo 
Knd: Gr. 3 t/m 6 basisschool 
 
Welkom 
Zingen (staande): Hemelhoog 617a: 1 en 2 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
The Happy Singers: Hemelhoog 257 
Zingen: Hemelhoog 49 
Gebed voor de opening van het Woord 
Schriftlezing: Psalm 8  
Zingen: Psalm 8: 1 en 2 NB 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Getuigende baby’s” 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB 

Kinderen terug in de kerk 
Lezing van het Doopformulier 
Doopgebed 
Zingen: Weerklank 308: 1, 2, 5 en 8 
Vragen aan de ouders 
Moment met de kinderen 
Zingen: Hemelhoog 426 
Er wordt gedoopt 
Zingen: Psalm 105: 5 OB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
Luisterlied: Opwekking 736 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de 
oppas in de kerk worden gebracht 
Zingen (staande): Hemelhoog 583 
Zegen (staande) 
 



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

 Vandaag feliciteren we als gemeente onze zr. M. Kruize-van Oosten met haar verjaardag, en er gaat een 
welkomstgroet naar Frenk Jan Baron, De Brink 1, Msk. Als teken van onze felicitatie en groet zullen bloemen 
worden gebracht door Albert en Harmieke v/d Wal ( zr. Kruize) en door Abel en Ina Boels  ( Frenk Jan Baron). 

 Volgende week zondag, 26 januari 2020, zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de morgendienst zal D.V. 
worden voorgegaan door ds. W.C. van Slooten en in de middag dienst door ds. R. Jansen. 

 In de middagdienst van deze zondag zal D.V. de Heilige Doop worden bediend aan Romy Kraai, Noor 
Leffers, Jarno Moorlag en Boaz Wubs. 

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

 Tot en met zondag 2/2 stelt de kerkenraad jullie in de gelegenheid om namen voor vier ouderlingen en twee 
diakenen, waarvan één heugdiaken, bij de scriba in te leveren. Dit kan via de mail (scriba@cgkmussel.nl) 

 Deze week de tweede avond van de derde serie geloofsverdiepingsavonden:  Dinsdag 21/01, 20.15u: Jezus! 
(28/01: Gods redding en wat het precies inhoudt!)  

 Volgende week zondagmorgen mogen we kennismaken met onze nieuwe kerkelijk werker en zullen we de 
Heere om een zegen bidden over zijn werk in ons midden. 

 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   

WEEK VAN GEBED 2020 IN HET TEKEN VAN HET BUITENGEWONE 
 ‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse 
gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de 

Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen 
door christenen uit Malta. Ook CGK en GKV  Mussel een gebedsbijeenkomst georganiseerd.  

De gebedssamenkomst in Mussel vindt plaats op zaterdag 25 januari 2020 in Pro Rege om 20.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee of fris met elkaar te drinken. Iedereen is van harte welkom. 

 

VOOR UW AGENDA/KALENDER 
Iedereen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens een afscheidsavond van de Familie van Slooten op 

vrijdag 28 februari a.s.. Inloop 19.15 aanvang 19.30 verdere informatie volgt . Maar zet het  in jullie agenda of 
zet het op de kalender. Voor meer informatie mail met  johanvanderwal@zorg-facilitair.nl 

 

VROUWENOCHTEND 
Donderdag 30 januari bent u van harte welkom op de vrouwenochtend. Het thema is: kleurrijk verbonden. We 

zijn allemaal verschillend, maar toch samen verbonden in het geloof. Deze ochtend willen we met vrouwen 
van verschillende culturen en kerken samen uit de Bijbel lezen, samen koffie drinken en iets kleurrijks maken. 
We vertrekken om 9.45 uit Mussel. Hebt u geen vervoer naar Ter Apel laat het ons dan even weten. Bel voor 

meer informatie: Sandra Bodde 06-23850017 of Margreeth Wever 06-23315290  
 

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: 26 jan.: Harry Kruize 

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

26 jan.: morgen: Erna Kruize, Truus Schuurman 
 middag:  Marja de Vries, Gert Schuurman 

 Oppas:  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 
 26 jan.: morgen: zaal 2: Nieske Wever, Janneke Moorlag, Lian Wever 
   zaal 3: Wianne Koster, Lenny Hemssems, Melanie Roelfsema 
  middag: zaal 3: Naömi Munneke, Lauren Strockmeijer, Sven Veldhuis 
     
 

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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