
Christelijke Gereformeerde Kerk “de Ark” Mussel 
 

Adres kerkgebouw:                    Molenstraat 55 
Postcode:                                             9584 AS 
Telefoon:                                      0599-454579 
Predikant:                          
                                       
                                                     
 

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 29 maart 2020 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: kand. J. van Limbeek 
Organist: Mark Wubs 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Opwekking 717 
Stil gebed (staande) 
Votum (staande) 
Zingen: Psalm 99: 1 en 3 DNP 
Wetslezing en samenvatting 
Zingen: Psalm 39: 3 en 7 OB 
 Opwekking 616 
Gebed 
Schriftlezing: Mattheus 27: 11 - 26  
Zingen: Kinderopwekking 120 
Prediking: “Een droom in lijdenstijd” 
Zingen: Psalm 143: 1, 6 en 11 OB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
Luisterlied: Opwekking 789 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 4: 2 en 3 DNP 

Zegenbede (staande) 
 

 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: kand. J. van Limbeek 
Organist: René Vloo 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 60: 1 en 3 DNP 
Stil gebed (staande) 
Votum (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Opwekking 40 
 Psalm 81: 1, 5 en 9 NB 
Gebed 
Schriftlezing: 2 Koningen 3  
Zingen: Schriftberijming 8: 1 en 3 
Prediking: “In de crisis op oorlogspad” 
Zingen: Psalm 108: 3 en 7 OB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Joh de Heer 7 
Zegenbede (staande) 
 



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. 
 Ook op deze zondag zijn de diensten te beluisteren via de kerkomroep die via onze website 

is te benaderen. De diensten zijn via kerktv op de website ook te zien.  
 We wijzen u graag op de mogelijkheden ook in deze tijden waarin we niet fysiek kunnen 

samenkomen helaas, toch uw gaven voor de kerk en de kerkelijke kassen te kunnen 
geven. I.v.m. corona stopt er veel, maar niet de kosten van kerk zijn en de afdrachten aan 
ons kerkverband. Onderaan dit blad ziet u een aantal mogelijkheden voor het geven van 
uw gaven. 

 De invulling van de diensten op zondag 5 april a.s. gaat op dezelfde wijze als in de 
afgelopen weken. In de morgendienst zal D.V. worden voorgegaan door ds. A. Hilbers en 
in de middagdienst door ds. W.C. van Slooten. 

 

 

OPROEPJE VOOR ALLE BASISSCHOOL KINDEREN: 
 

Hallo jongens en meisjes, graag zouden we met Pasen werkstukjes van jullie 
ontvangen. Je mag zelf weten wat voor werkje. Enkele voorbeelden: 

- Een mooie kleurplaat of tekening 

- Werkstukje van papier 
- Werkstukje van klei 

- ………. 
 

Het is wel de bedoeling dat het over Pasen gaat. Nu kunnen we de werkjes niet 
van jullie aannemen, daarom willen wij jullie ouders vragen om een foto van de werkjes 

te maken en deze naar Sjaak of Marja te mailen. Dit kan tot en met maandag 6 april. 
 

sjaak.vis72@gmail.com              marja_de_vries@outlook.com 
Tel: 06-12129315                         Tel: 06-51311517 

 
HEEL VEEL SUCCES! 

 

  

 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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