
Christelijke Gereformeerde Kerk “de Ark” Mussel 
 

Adres kerkgebouw:                    Molenstraat 55 
Postcode:                                             9584 AS 
Telefoon:                                      0599-454579 
Predikant:                         ds. W.C. van Slooten 
Telefoon:                                      06-53132641 
                                                     0599-859033 
Adres pastorie:                         Molenstraat 62a 

Scriba:         H. Veninga, Molenstraat 41; 9584 AR MUSSEL 
Telefoon:                                                           0599-454508 
Internet:                                                    www.cgkmussel.nl 
Email:                                                   scriba@cgkmussel.nl 
Penningmeester:                                                          R.Vloo 
Bank rek nr.                                  NL55 RABO 0343 4032 18 
Email:                                   penningmeester@cgkmussel.nl 

 
 

Liturgie en mededelingen van zondag 9 februari 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist:  
Knd: Gr. 1 en 2 basisschool 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 75: 1 en 4 OB 
 Weerklank 433: 1 en 2 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De wil van de Heere 
Zingen: Psalm 61: 3 en 5 NB 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Genesis 46: 1 – 7; 28 – 34  
Zingen: Hemelhoog 251 
Moment met de kinderen 
Zingen: ‘k Stel mijn vertrouwen 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Een U-leven” 
Zingen: Hemelhoog 460 

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 146: 1 en 3 OB 

Zegen (staande) 
 

 
De deurcollecte is bestemd voor de zending 
Bij de voordeur staan Robert en Marcus 
Bij de achterdeur staat Jorik

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist: Peter Riksten 
Knd: Gr. 3 t/m 6 basisschool 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 97: 1 en 5 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Opwekking 544 
 Hemelhoog 181 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing:  Jakobus 5: 1 – 11 
Moment met de kinderen 
Zingen: Hemelhoog 396 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Hoor Jezus én miljoenen 
mensen je vragen …” 
Zingen: Hemelhoog 703 
 Psalm 72: 1, 4, 5 NB 

Kinderen terug in de kerk 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
Luisterlied: Hemelhoog 709 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de 
oppas in de kerk worden gebracht 
Zingen (staande): Psalm 112: 1 en 3 NB 
Zegen (staande) 
 



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

 Vandaag gaat er namens ons als gemeente een hartelijk felicitatie naar onze br.en zr. Jan-Aike en 
Anja  Strockmeijer met hun 25-jarig huwelijksjubileum, en er gaat een hartelijke groet naar onze 
br. Wijbrand Wever. Als teken van onze felicitatie en groet zullen bloemen worden gebracht door 
Hans en Jannie Wubs ( fam . Strockmeijer) en door Harry en Trijn Luikens ( br. W. Wever). 

 Volgende week zondag, 16 februari 2020, zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide 
diensten zal D.V. worden voorgegaan door ds. J. Huisman. ’s Avonds om 19.00 uur is er weer een 
Blessed2B-dienst m.m.v. br. Jarno Holtman. 

 Aanstaande dinsdag om 20.15u is de 2e leeravond over ‘vrouw in de kerk’. Hartelijk welkom. 

 De vrouwenvereniging vergadert DV maandagavond 10 februari  om 19.30 uur. Deze avond 
behandelen we de Bijbelstudie “Hoe lieflijk hoe vol heilgenot.... ‘'  van Rieke den Hertog. Het 
onderwerp komt uit het blad CGK Vrouw, januari-februari 2020. 

 De mannenvereniging vergadert D.V. komende donderdag 13 februari weer om 19.30 uur. We 
behandelen deze avond het vervolg van Bijbelstudie 9  over Psalmen van het verbond: Psalm 112. 

 Ht komende nummer van Informa willen we uitgeven op zondag D.V. 23 februari. Uw bijdrage is 
welkom. Wil het geplaatst kunnen worden dan dient dit uiterlijk 13 februari binnen te zijn. Inleveren 
bij voorkeur digitaal via gert.schuurman@ziggo.nl. 

 EENMALIG VERZOEK: Wilt u berichten voor het mededelingenblad van komende zondag 
eenmalig aanleveren voor donderdagavond 18.00 uur. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

 

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. 
 

 

OPROEP VAN DE KOSTERS 
 

Onze kosters vragen u aandacht voor het tijdig en volledig doorgeven van aanvragen om gebruik te 
maken van één van de ruimtes in de kerk. Het gebeurt (te) vaak dat er sprake is van dubbele 

bezetting omdat de afspraken niet duidelijk zijn bij de kosters. Dus in alle gevallen, dat u gebruik 
wilt maken van ruimtes in de kerk dit s.v.p. tijdig doorgeven aan de kosters Gina Raveling of 

Brenda en Harm Jan Raveling. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

 

NEDERLAND ZINGT DAG 2020 
 

Opgelet: Op zaterdag 25 april 2020 is het weer zover: Hét muzikale feest van 2020 in de Jaarbeurs 
in Utrecht. Samen met 11.000 anderen zingen en geloven / gelovend zingen. Een prachtig dag vol 
muziek, samenzang, verhalen met als thema: “God van licht” Wilt u mee met de bus? Meldt u zich 
dan even aan via NL.zingtdag.mussel@gmail.com  of via de lijsten op tafels in hal. De kosten van 
de bus bedragen dan ongeveer 20,- p.p of 50,-- per gezin. Prijs is inclusief koffie, thee etc. (op de 

heenreis.  Wilt u zelf voor kaarten zorgen? Als u vriend bent van Nederland zingt dan ontvangt u de 
kaart gratis. Contactpersoon: Cor Martens jr. 

 

 

 Autorijden: 16 feb.: Michiel Wubs 

 Welkom:  morgen: Bieneke Moorlag, Gert Jan Hemssems 
 middag: Margriet Wubs, Marc Heun 

16 feb.: morgen: Gerda Boels, John Meinders 
 middag:  Bonnie Wever, Gert Schuurman 

 Oppas:  morgen: zaal 2: Karin Middelbos, Anniek Kruize, Rianne de Vries 
  zaal 3: Alida Roelfsema, Eva Fietje, Hillian Moorlag 

  middag: zaal 3: Mirjam Heun, Ella Wever, Janneke Wever 
 16 feb.: morgen: zaal 2: Bertha Mulder, Maaike Leffers, Mirthe Kruize 
   zaal 3: Sien Moorlag, Amber Vloo 
  middag: zaal 3: Janneke Folkers, Marijke Wever, Sven Veldhuis 
     

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