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Liturgie en mededelingen van zondag 8 maart 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. H. Fahner 
Organist: Arnoud Moorlag 
Knd: Gr. 1 en 2 basisschool 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Opwekking 640 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 OB 
De wil van de Heere 
Zingen: Opwekking 488 
 Opwekking 350 
Gebed 
Schriftlezing: Marcus 9: 30 - 37 
Zingen: Weerklank 605 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Jezus wijst de weg” 
Zingen: Psalm 8: 1, 2 en 3 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): Psalm 118: 8 en 10 NB 

Zegen (staande) 
 

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

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. H. Fahner 
Organist: Arnoud Moorlag 
Knd: Gr. 3 t/m 6 basisschool 
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 464 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 145: 2 NB 
 Opwekking 70 
Gebed 
Schriftlezing: 2 Kronieken 14: 8 – 11 
 2 Kronieken 16: 1 – 11  
Zingen: Psalm 133: 3 OB 

Kinderen naar de knd 
Verkondiging: “Waar de HEERE op uit is” 
Zingen: Psalm 17: 3 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): Opwekking 311 
Zegen (staande) 
 



Overige mededelingen (alles onder het voorbehoud van Jak. 4 : 13-17) 
 Vandaag gaat er namens ons als gemeente een hartelijke felicitatie naar onze br. Alje  Mulder, Nw-

Weerdinge, met zijn verjaardag. Als teken van onze felicitatie  zullen bloemen worden gebracht door Richard 
en Gerda Moorlag. 

 Vanavond is er weer een Blessed2B dienst m.m.v. de B2B-band en Henk Mulderij.  

 Woensdag 11 maart is het biddag. Er is dan ’s avonds om 19.30 uur een gezamenlijke dienst met de broeders 
en zusters van de GKV. In de dienst zal D.V. worden voorgegaan door ds. W.C. van Slooten. Aansluitend 
aan de dienst is er een gezamenlijke preekbespreking, 

 Op 22 maart om 15.00u zal Deo Volente de intrededienst van ds. Wim-Kees van Slooten in de Jeruzalemkerk 
van Groningen plaatsvinden. Onbetaald parkeren is mogelijk in de parkeergarage van het UMCG (Noord!). 
De gratis uitrijkaartjes zijn bij het kosterteam te verkrijgen.  

 De vrouwenvereniging vergadert DV maandagavond 9 maart  om 19.30 uur. Deze avond behandelen we de 
Bijbelstudie “Gods belofte laat ons lachen!” Het onderwerp komt uit het blad CGK Vrouw en is geschreven 
door Atie Peet. 

 De mannenvereniging vergadert D.V. komende donderdag 12 maart weer om 19.30 uur. 

 We gaan verder met hoofdstuk 9 over het verbond der genade. (Betreft de losse stencils die zijn uitgedeeld). 

 Volgende week zondag, 15 maart zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide diensten zal D.V. 
worden voorgegaan door ds. E.J. v.d. Linde uit Capelle aan de IJssel. 

 I.v.m. biddag is er komende dinsdag geen catechisatie. 

 KINDERDIENST BIDDAG 
Thema: De echte schat. D.V. 11 maart is het biddag en voor alle basisschool kinderen is er een kinderdienst. 
De dienst vindt plaats in de Christelijke Gereformeerde kerk in Mussel en zal beginnen om 14.30. Iedereen is 

van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Opa's, oma's, papa's en mama's, vriendjes en 
vriendinnetjes, ze mogen allemaal mee! Voor de kleine broertjes en zusjes is er oppas. Er wordt ook een 

collecte gehouden voor Syrische vluchtelingen (via stichting kerk in actie)   
Komen jullie ook? 

 

BIDDAGCOLLECTE 
In juli dit jaar gaan 17 jongeren van jeugdvereniging ‘Op weg’ en 7 volwassenen van de Werkgroep ‘Hulp 

voor Albanië’ vanuit Mussel naar Albanië om een huis af te bouwen. In het dorpje Gjinar woont een moeder 
met haar twee kinderen, zonder de financiële mogelijkheden om dit zelf te doen. Om het huisje af te kunnen 
bouwen hebben ook wij financiële middelen nodig. Er is in totaal €15.000 nodig en de teller staat op €8000. 
Deze middelen proberen we te verkrijgen via acties. Tevens zal de biddag collecte dit jaar voor het Albanië 

project zijn. Mocht u niet aanwezig zijn maar toch willen geven, dan kan dit op: Rabobank 
NL83RABO0343406012  t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk te Mussel o.v.v. Albanië 2020  

 

LEZING DONORWET 
Per 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht. Orgaandonatie,…wat zegt de Bijbel 
ons hierover? We hebben veel vragen; hoe die te beantwoorden aan de hand van Gods 
Woord ? Op 25 maart aanstaande organiseert Samen-Kerk een informatieavond. Twee 
masterstudenten van de protestantse theologische universiteit geven een lezing over dit 

onderwerp en er is zeker ook ruimte om vragen te stellen. Allen hartelijk welkom! Locatie: 
“De Ontmoeting” Marktstraat 44-45,  Musselkanaal. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 

 

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 

 

 Autorijden: 15 mrt.: Aiko Wubs 

 Welkom:  morgen: Karin Middelbos, Johan v.d. Wal 
 middag: Harmke en Aiko Sterenborg 

15 mrt.: morgen: Frouwkje v.d. Maten, Jeanet Strockmeijer 
 middag:  Janneke en Marchienus Holtman 

 Oppas:  morgen: zaal 2: Ning Kamies, Hariët Osnabrugge, Melanie Roelfsema 
  zaal 3: Elsina Smid, Lenny Hemssems 

  middag: zaal 2: Mirjam Heun, Musa Khan, Noah v.d. Wal, Ella Wever 
 15 mrt.: morgen: zaal 2: Jessica Wubs, Janneke Moorlag, Anouk v.d. Zwaag 
   zaal 3: Harmieke Groenwold, Tirsa Moorlag 
  middag: zaal 2: Jacobien Altena, Lauren Strockmeijer, Noah v.d. Wal. 
     

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