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Liturgie en mededelingen van zondag 9 augustus 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. S. Otten 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Lied 319: 1, 2, 3, 4 en 5 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen: Psalm 149: 1 en 2 NB 
De wil van de Heere  
Zingen: Opwekking 807 
 Opwekking 802 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Mattheus 9: 14 – 17  
Moment voor de kinderen 
Zingen: ELB 429 
Verkondiging: “Zoek nieuwe zakken!” 
Luisterlied: Nieuwe wijn 
Zingen: Opwekking 510 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 89: 7 en 8 NB 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. A. Hofland 
Organist: Peter Riksten 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 48: 3 en 4 DNP 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Lied 95: 1, 2 en 3 
 Opwekking 807 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1 – 18  
Woord met en voor de kinderen 
Zingen: Kinderopwekking 221 
Verkondiging:  “Dubbel deel van uw Geest” 
Zingen: Opwekking 754 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Opwekking 798 
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 16 augustus zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. 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 ds. J. Huisman en in de middagdienst hoopt ds. M. Oppenhuizen  
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. 

 

 De kerkenraad vraagt u als gemeente namen aan te leveren voor kandidaten voor de vacatures 
in de kerkenraad (2 ouderlingen en een jeugddiaken). U namen graag indienen bij de scriba. Dat 
kan tot zondag 9 augustus 21.00 uur. 

 

 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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