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Liturgie en mededelingen van zondag 7 juni 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Leesdienst o.l.v. br. T. de Vries 
Organist: Mark Wubs 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Lied 459: 1 en 2 
Stil gebed (staande) 
Votum (staande) 
Lezing van de Tien Geboden 
Zingen: Psalm 107: 1 en 20 NB 
 Psalm 130: 3 OB 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 8 – 14  
 Openbaring 21: 1 – 5  
Zingen: Kinderopwekking 233 
Verkondiging: “Kijk wat komt!” 
Zingen: Opwekking 780 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
Luisterlied: Opwekking 832 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: diaconale kas 
Zingen (staande): Joh de Heer 199 
Zegenbede (staande) 
 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: br. B. Koerts 
Organist: Peter Riksten 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 96: 1, 3 en 7 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Opwekking 642 
 Opwekking 811 
 Opwekking 672 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Obadja 1 – 21   
Kindermoment 
Zingen: Kinderopwekking 63 
Verkondiging: “Edom in jou” 
Zingen: Lied 392: 1, 4 en 5 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: diaconale kas 
Zingen (staande): Psalm 103: 1, 3 en 4 NB 
Zegen (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 kerk tv op de website ook te zien.  

 

 Volgende week zondag 14 juni zijn de 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.J.Th. Velema. 

 
 

INFORMA 
 

Het volgende nummer van Informa hopen we rond D.V. 21 juni uit te geven. Uw bijdrage is 
welkom tot maandag 15 juni 09:00 uur. Alles wat later komt, kan niet meer worden 

geplaatst. Het is tevens het laatste nummer voor de vakantie. Het daaropvolgende nummer 
zal waarschijnlijk begin september weer verschijnen. Vanaf 1 juli mogen we weer 

samenkomen in de kerk. De kerkenraad is nog bezig met de protocollen voor de diensten. 
Mogelijk zijn er een aantal taken die nu niet passen in het nieuwe gebruiksplan van de 

kerk. Dat kan invloed hebben op de roosters. Roostermakers krijgen apart bericht of hun 
roosters nodig blijven. Omdat we ook nu nog niet in de kerk kunnen samenkomen wordt 

het juninummer "gewoon" weer in uw brievenbus gedaan.  
 

 

DIACONALE KAS 
 

Volgende week is de 2e collecte bestemd voor de diaconale kas, waaruit hulp kan worden 
geboden, daar waar het nodig is. Voorafgaand aan de dienst is er een presentatie met 

meer informatie te zien over het werk van de diaconie en waar de bijeengebrachte 
middelen voor worden ingezet, 

U bijdrage is van harte welkom en de collecte wordt door de diaconie van harte bij u 
aanbevolen. Onderaan dit mededelingenblad ziet u de mogelijkheden om u gift te geven. 
Wilt u bij overmaken s.v.p. vermelden dat uw bijdrage bestemd is voor de diaconale kas. 

 

 
 

     

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