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Liturgie en mededelingen van zondag 15 maart 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W.C. van Slooten 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 42: 1. 3 en 5 OB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen: Hemelhoog 436 
 Joh de Heer 71 
Lezen van de Tien Geboden 
Zingen: Hemelhoog 402 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 91 
Zingen: Hemelhoog 644 
Verkondiging: “Één verzekering tegen” 
Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 10 OB 
Danken en bidden 
Oproep tot geven van gaven voor kerk en 
kerkelijke kassen 
Luisterlied: Opwekking 826 
Zingen (staande): Psalm 73: 12 en 13 OB 

Zegen (staande) 
Zingen (staande): Opwekking 832 
 

 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met de door de regering ingestelde 
maatregelen t.a.v. het coronavirus, is er op deze 
zondag alleen een aangepaste morgendienst, die 
via kerkomroep is te beluisteren. Bij de 
morgendienst  zijn geen gemeenteleden 
aanwezig m.u.v. enige kerkenraadsleden. 
 



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

 I.v.m de aanpassing m.b.t de coronamaatregelen is er deze zondag geen bloemengroet. 
 

 De invulling van de diensten op zondag 22 maart staat nog niet vast. Via het 
berichtensysteem van onze gemeente volgen nadere mededelingen, 

 

 Het komende nummer van Informa willen we uitgeven op zondag D.V. 29 maart. Uw 
bijdrage is welkom. Wil het geplaatst kunnen worden dan dient dit uiterlijk 19 maart binnen 
te zijn. Inleveren bij voorkeur digitaal via gert.schuurman@ziggo.nl. 
 

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 

 
 

 Tot nadere mededelingen m.b.t. de diensten, zijn de roosters autorijden, welkom en oppas 
opgeschort. 
 

. 
     

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