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Liturgie en mededelingen van zondag 6 september 2020 
Startzondag

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W.J. Plantinga 
Organist: René Vloo 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Opwekking 715 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De 10 geboden  
Zingen: Psalm 86: 6 OB 
 Opwekking 691 
Gebed  
Schriftlezing: Psalm 137 
Moment met de kinderen 
Zingen: Kinderopwekking 334 
Verkondiging: “Verlangen of vergeten” 
Zingen: Opwekking 774 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Opwekking 798 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. A.C. v.d. Wekken 
Muzikale begeleiding door het combo  
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 733 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Opwekking 623 
 Joh de Heer 657: 1, 2, 3 en 4 
Gebed om de leiding met de Heilige Geest 
Schriftlezing: Genesis 15: 1 – 6   
Zingen: Opwekking 42 
Verkondiging: “Expeditie ‘Vertrouwen’” 
Zingen: Opwekking 798 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Joh de Heer 722: 1, 2 en 3 
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.  

 Als het weer het toelaat zal de middagdienst van zondag een buitendienst zijn. Dan zijn er 250 
mensen welkom om de dienst bij te wonen en ook mee te zingen. Het reserveringssysteem blijft 
gewoon functioneren, als we onverhoopt toch naar binnen moeten is duidelijk welke 
gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen. Voor de buitendienst hoeft niet gereserveerd te 
worden. Als u wilt zitten dient u wel zelf een stoel mee te nemen. 

 Tijdens de stemmingsvergadering zijn door de gemeente verkozen en door de kerkenraad 
benoemd tot ouderling, de broeders Harold Moorlag en Johan van der Wal. Broeder Joost 
Hammenga is verkozen en benoemd tot jeugddiaken. 

 Volgende week zondag 13 september, 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 beide diensten zal D.V. worden voorgegaan door ds. W. 
van ’t Spijker. ’s Avonds is er weer een Blessed2B dienst m.m.v. de B2B-band en br. J. Holtman. 

 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.  

 
 

Beste ouders en jongeren. 
 

Komende week start catechisatie weer. De kinderen van 10 t/m 15 jaar worden op dinsdag 8 
september om 19.15 uur in de kerk verwacht. De jongeren van 16+ zijn op vrijdag 11 

september om 19.00 uur welkom. Voor groep 1a geldt een afwijkende startdatum, deze 
groep start dinsdag 15 september. De verdeling van de groepen vindt u in de bijlage van dit 
mededelingenblad. Ook heeft uw zoon of dochter een persoonlijk bericht ontvangen van zijn 
catecheet. Graag ontmoeten we uw kinderen op de catechisatie. Mochten er nog vragen of 

opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met Sien Moorlag 06-57749711. De 
belijdeniscatechisatie start op dinsdag 15 september om 20.15 uur. Jongeren kunnen zich 

voor belijdeniscatechisatie aanmelden bij Hans Wubs. Telefoonnummer: 06 51588751; email: 
info@hansjanwubs.nl.   

 

    

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