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Liturgie en mededelingen van zondag 26 juli 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Leesdienst o.l.v. br. T. Veldhuis 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 24: 1 en 5 OB 
Stil gebed (staande) 
Votum (staande) 
De Wil van de Heere 
Zingen: Psalm 25: 2, 4 en 6 OB 
 Opwekking 464 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Markus 6: 30 – 44  
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB 
Moment voor de kinderen 
Zingen: De Heer is mijn herder … 
Verkondiging n.a.v. Markus 6: 37: “Geeft u hun te 
eten, over leerling zijn van Jezus” 
Zingen: Psalm 23: 1 en 3 OB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Opwekking 670 
Zegenbede (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. A.C. v.d. Wekken 
Organist: René Vloo 
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 733 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB 
 Psalm 146: 1, 3 en 4 NB 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Handelingen 9: 32 – 43  
Woord met en voor de kinderen 
Zingen: ELB 426 
Tekstafkondiging: Handelingen 9: 36 
Zingen: Opwekking 807 
Verkondiging:  “God geeft kleur aan je leven!” 
Zingen: Lied 473: 1 en 2 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Opwekking 818 
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 2 augustus zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. De aanvangstijd 
is t.o.v. de vermelding in de laatste Informa gewijzigd, Een deel van de gemeente kan bij 
deze diensten aanwezig zijn na reservering, zie daarvoor de informatie in het laatste 
nummer van Informa. Voor de andere gemeenteleden zijn de diensten op de inmiddels 
gebruikelijke wijze zijn te volgen. In de morgendienst zal D.V. worden voorgegaan door 
student A.S. de Jong  en in de middagdienst hoopt ds. A.C. van der Wekken voor te gaan. 
 

 In het reserveringssysteem voor de fysieke aanwezigheid bij de diensten is iets veranderd. De 
basiswijk kan reserveren tot vrijdag 17.00 uur. Daarna is de reservering open voor alle wijken tot 
zaterdagmorgen 9.00 uur. We hopen dat hierdoor zo veel mogelijk van de beschikbare plaatsen 
zullen worden opgevuld. 

 

 Van 2 augustus tot en met 15 augustus is onze kerkelijk werker Henk Bokhorst met vakantie. 
Pastorale contacten in deze periode graag via het wijkteam. 

 
     

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