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Liturgie en mededelingen van zondag 26 januari 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist: René Vloo 
Knd: Gr. 1 en 2 basisschool 
 
Welkom en mededelingen 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen (staande): Psalm 84: 5 en 6 NB 
 Opwekking 398 
De wil van de Heere 
Zingen: Opwekking 799 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Genesis 42: 8 – 24  
Zingen: Op Toonhoogte 498 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Scherpe woorden om goed te 
doen. (Jozef 8)” 
Zingen: Hemelhoog 491: 1, 2 en 3 

Kinderen terug in de kerk 
Kennismaking met br. Henk Bokhorst 
Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB 
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): Psalm 72: 6 en 11 OB 

Zegen (staande) 
 

De deurcollecte is bestemd voor de zending 
Bij de voordeur staan Lotte en Marijn 
Bij de achterdeur staat Shalyne 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. R. Jansen 
Organist: Rico Nijboer 
Knd: Gr. 3 t/m 6 basisschool 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 98 DNP 
Persoonlijk gebed (staande) 
Onze hulp en groet van God (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 84: 1, 3, 5, 6 NB 
 Opwekking 803 
 Opwekking 689 
Gebed 
Schriftlezing: Filippenzen 4: 21 - 23  
Zingen: Kinderopwekking 169 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “De genade van de Here Jezus 
Christus zij met u” 
Zingen: Opwekking 60 

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): Psalm 107: 1, 2, 4, 5 OB 
Zegen (staande) 
Zingen (staande): Opwekking 795 
 



Overige mededelingen (alles onder het voorbehoud van Jak. 4 : 13-17) 
 Vandaag gaat er namens ons als gemeente een hartelijke groet naar onze br. Peter Holtman en naar onze 

br. C. Martens sr. Als teken van onze groet zullen bloemen worden gebracht door Gert en Jannie Munneke 
(br. Holtman) en door Wim en Weija Wubs (br. Martens). 

 Volgende week zondag, 2 februari 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. 

 De mannenvereniging vergadert D.V. komende donderdag 30 januari weer om 19.30 uur. We behandelen 
deze avond Bijbelstudie 8 de laatste twee vragen en gaan dan verder met Bijbelstudie 9 over Psalmen van 
het verbond: Psalm 111 & 112. 

 De vrouwenvereniging vergadert op maandagavond D.V.27 januari. De Bijbelstudie gaat over "geen 
blauwdruk maar indruk van de kerk" van Drs. C de Jong te Huizen, uit blad Vrouw van jan.-febr. 2020. 
Aanvang 19.30u. 

 Deze week dinsdag de 28e de derde avond van de derde serie geloofsverdiepingsavonden:  20.15u Gods 
toekomstig handelen  

 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) 

 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   
 

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 

 

NEDERLAND ZINGT DAG 2020 
Opgelet: Op zaterdag 25 april 2020 is het zover, dan vindt in de Jjaarbeurs in Utrecht weer de jaarlijkse 

Nederland Zingt Dag plaats. De kaartverkoop voor de dag  is al gestart op 9 januari. Gaat u naar deze dag 
meld u zich dan even aan via NL.zingtdag.mussel@gmail.com  of via de lijsten op tafels in hal 

Bij voldoende deelname rijdt er een bus. De kosten van de bus bedragen dan ongeveer 20,- p.p 
Wilt u zelf voor kaarten zorgen? Als u vriend bent van Nederland zingt dan ontvangt u de kaart gratis 

Contactpersoon: Cor Martens jr. 

SIRKELSLAG YOUNG 
Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud en heb je zin in een interactief spel tussen jongerengroepen in heel 
Nederland? Kom dan vrijdag 7 februari naar De Regenboog! THEMA: ‘Kom in beweging’,  HOE LAAT 

VERZAMELEN: 19.15 uur, OPGAVE: Op je club of bij Sjaak Vis 

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: 2 feb.: Harry Kruize 

 Welkom:  morgen: Erna Kruize, Truus Schuurman / middag: Marja de Vries, Gert Schuurman 
2 feb.: morgen: Petra Fietje, Ties de Vries / middag:  Sandra Roskamp, Peter Holtman 

 Oppas:  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 
 2 feb.: morgen: zaal 2: Janna Veldhuis, Ellen Zoet, Lisan Wever 
   zaal 3: Anne-Marie Wever, Noa Eefting, Wouter Klinkhamer 
  middag: zaal 3: Jacobien Altena, Marten v.d. Wal, Mieke Wever 
     

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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