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Liturgie en mededelingen van zondag 21 juni 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. A. v.d. Bovekamp 
Organist: Peter Riksten 
 
In memoriam br. Cor Heun 
Zingen (staande): Opwekking 518  
Welkom en mededelingen 
Zingen: Opwekking 815 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De Wil van de Heere 
Zingen: Psalm 46: 1 en 2 DNP 
 Opwekking 370: 1 en 2 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 46 
Zingen: Mijn God is zo groot ….. 
Verkondiging:  
“Bescherming … 
o ---- door de Heer van de hemelse machten 
o ---- in zijn nabijheid” 
Zingen: Opwekking 785 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Opwekking 640 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. A. v.d. Bovekamp 
Organist: René Vloo 
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 167 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 3 DNP 
 Opwekking 754 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Handelingen 8: 26 – 40  
Zingen: Kinderopwekking 40 
Verkondiging: “Met de Geest over de grens” 
Zingen: Opwekking 798 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 134: 1 en 2 DNP 
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 28juni zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur, die op de inmiddels 
gebruikelijke wijze zijn te volgen. In de morgendienst zal D.V. worden voorgegaan door ds. 
W.J. Plantinga en in de middagdienst door br. B. Koerts. Deze zondag is onze slotzondag 
en er zal dan ook aandacht zijn voor het afscheid van de oudste kinderen van de  
kindernevendienst 

 
 

ALBANIË - PROJECT 
 

In het nieuwe nummer van Informa staat een uitgebreide brief over het project in Albanië 
dat in deze zomer mede door de jeugd van onze kerk zou worden uitgevoerd. Middels 

deze aankondiging vragen we uw aandacht voor deze brief, waarin wordt uitgelegd, dat de 
reis van onze jongeren helaas geen doorgang kan vinden. 

 

 
 

     

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