
Christelijke Gereformeerde Kerk “de Ark” Mussel 
 

Adres kerkgebouw:                    Molenstraat 55 
Postcode:                                             9584 AS 
Telefoon:                                      0599-454579 
Predikant:                          
                                       
                                                     
 

Scriba:         H. Veninga, Molenstraat 41; 9584 AR MUSSEL 
Telefoon:                                                           0599-454508 
Internet:                                                    www.cgkmussel.nl 
Email:                                                   scriba@cgkmussel.nl 
Penningmeester:                                                         R. Vloo 
Bank rek nr.                                  NL55 RABO 0343 4032 18 
Email:                                   penningmeester@cgkmussel.nl 

 
 

Liturgie en mededelingen van zondag 30 augustus 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. M. Oppenhuizen 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Opwekking 366 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De wil van de Heere  
Zingen: Psalm 99: 1 en 2 DNP 
 Opwekking 727 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Deuteronomium 17: 14 – 20  
Moment met de kinderen 
Zingen: Opwekking 268 
Verkondiging: “Durf anders te zijn door Jezus” 
Zingen: Lied 460: 1, 2 en 3 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 145: 3 en 5 NB 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: br. B. Koerts 
Organist: Peter Riksten 
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 715 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 118: 4 en 5 NB 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Handelingen 13: 4 – 12  
Moment met de kinderen 
Zingen: Vertel het aan de mensen 
Verkondiging: “Missionair in je eigen omgeving” 
Zingen: Opwekking 704 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 89: 1 en 7 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 6 september, is onze startzondag.  De diensten zijn  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. W.J. Pantinga en in de middagdienst door ds. A.C. van der Wekken. 

 De kerkenraad stelt de broeders André Moorlag, Harold Moorlag, Mark Moorlag en Johan van der 
Wal kandidaat voor de twee vacatures voor ouderling. In de vacature voor jeugddiaken stelt de 
kerkenraad de broeders Joost Hammenga en Jannes Leffers kandidaat. Op donderdag 3 
september zal er een kerkenraadsvergadering worden gehouden waar de gemeenteleden aan de 
hand van een “inloopschema” per wijk hun stem kunnen uitbrengen. Voor het schema: zie onder 
aan dit blad. Ook is er de mogelijkheid schriftelijk te stemmen door middel van een ingevuld 
stembriefje in een gesloten envelop voorzien van naam en handtekening. De stembriefjes kunnen 
na de diensten van zondag 23 en zondag 30 augustus worden meegenomen of worden gehaald 
bij zr. Gina Raveling, br. en zr. Harm Jan en Brenda Raveling, br. Jan Boels, br. en zr. Bé en Gé 
Luikens en bij br. en zr. Henk en Alien Veninga. Het inleveren van schriftelijke stemmen kan na 
afloop van de diensten in de consistorie, of bij br. Jan Boels of br. Henk Veninga. 

 De kerkzaal wordt elke zondag voor de diensten gelucht. Nu de temperaturen weer wat dalen 
kan het zijn dat de temperatuur in de kerk wat lager is doordat het tijd vergt om de kerkzaal 
warmer te krijgen na het sluiten van de deuren. Wellicht in de kledingkeuze hier rekening mee 
houden.  

 Een nieuw nummer van Informa is verschenen. Voor zover dat nog niet is gebeurt, wordt het blad 
één dezer dagen bij u in de bus gedaan. 

 Beste jongeren en ouders, over een week start het catechisatieseizoen. Je kunt je nog steeds 
opgeven voor belijdeniscatechisatie. Er zijn al een aantal opgaven binnen. Mocht je ook graag 
volgend jaar belijdenis willen doen of nog vragen hebben. Neem gerust contact op met br. Hans 
Wubs. Telefoonnummer: 06 51588751; email: info@hansjanwubs.nl.   

 

“Inloopschema” voor donderdag 3 september:  
 

Wijk 1: 19.30 uur / Wijk 2: 19.40 uur / Wijk 3: 19.50 uur / Wijk 4: 20.00 uur /  
Wijk 5: 20. 10 uur / Wijk 6: 20.20 uur / Wijk 7: 20.30 uur / Wijk 8: 20.40 uur /  

Wijk 9 20.50 uur / Sluiting om 21.00 uur 
 

    

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