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Liturgie en mededelingen van zondag 19 april 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: br. B. Koerts 
Organist:  
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 119: 49, 60, 64 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Woorden van God 
Zingen: Opwekking 785 
 Opwekking 789 
 Opwekking 727 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Daniël 2: 13 – 19  
Zingen: Kinderopwekking 139 
Verkondiging: “Wat heeft dit te betekenen?” 
Zingen: Lied 304: 1, 2 en 3 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 25: 2, 7 en 10 NB 

Zegen (staande) 
 

 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. L.J. van Dalen 
Organist:  
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 764 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 98: 1 en 2 DNP 
 Lied 215: 1 en 3 
 Opwekking 213 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest. 
Schriftlezing: Mattheus 28: 1 – 10; 16 – 20  
Zingen: “Vertel me eens Heer Jezus” 
Verkondiging: “Leven voor de  Heer van hemel 
en aarde” (Math. 28: 18 – 20) 
Zingen: Opwekking 44 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande):  Opwekking 832 
Zegen (staande) 
Luisterlied: “Ik leef”  

  



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.  
 

 Volgende week zondag 19 april zijn er diensten om 9.30 en 14.30 uur, die op de inmiddels 
gebruikelijke wijze zijn te volgen. In de beide diensten zal D.V. worden voorgegaan door ds. H. 
Fahner. 

 

 Volgens het uitgifteschema van Informa had er op 26 april een nieuw nummer van Informa moeten 
verschijnen. We weten nog niet hoe de Corona-maatregelen er uitzien na 28 april. Het maken van 
de zondagse roosters  is dan voorlopig even zinloos. We hebben dan ook besloten om het 
aprilnummer van Informa te combineren met het meinummer. We streven er naar om dat nummer 
op 17 mei uit te geven. Wat zou het mooi zijn als we dat dan weer kunnen doen vanuit ons eigen 
kerkgebouw, al of niet in aangepaste vorm! Mocht dat niet lukken, en we hebben nog steeds de 
mogelijkheid, dan ontvangt u het blad weer in uw brievenbus.  

 Uw bijdrage voor dat nummer  hopen we binnen te hebben op zondag 10 mei. Maandagmorgen 
11 mei beginnen we met de samenstelling van het blad. Alles wat dan nog binnenkomt, kan dan 
niet meer worden geplaatst. Houdt u daar rekening mee. 
 

 Onderaan dit blad ziet u weer een aantal mogelijkheden voor het geven van uw gaven. 
 

     

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