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Liturgie en mededelingen van zondag 13 september 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W. van ‘t Spijker 
Organist: René Vloo 
 
In memoriam zr. Kruize-van Oosten 
Zingen (staande): Joh de Heer 19: 1 en 4  
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Hemelhoog 394 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De wil van de Heere 
Zingen: Opwekking 464 
 Psalm 42: 1, 3 en 6 DNP 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Jesaja 56: 1 – 7  
 Mattheus 15: 21 – 28  
Moment met de kinderen 
Zingen: Opwekking 462 
Verkondiging met daarin de voorbereiding op het 
Heilig Avondmaal 
Zingen: Psalm 72: 4 en 7 DNP 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 67 DNP 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: ds. W. van ‘t Spijker 
Organist: Peter Riksten 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 27 DNP 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Opwekking 136 
 Opwekking 234 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: 1 Petrus 3: 8 – 22  
Moment met de kinderen 
Zingen: Kinderopwekking 18 
Verkondiging 
Zingen: Opwekking 124 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 138 DNP 
Zegen (staande) 

  



Overige mededelingen (alles onder het voorbehoud van Jak. 4 : 13-17) 
 

 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. 

 Zondagavond is er een Blessed2B-dienst m.m.v. de B2B-band en br. J. Holtman.  

 Volgende week zondag 20 september, zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide diensten 
zal D.V. worden voorgegaan door ds. H. Selderhuis. Op deze zondag hopen we het Heilig 
Avondmaal te vieren. I.v.m. de coronamaatregelen zal dat in een aangepaste vorm gaan gebeuren. 
In de beide diensten van deze zondag zal het Avondmaal worden gevierd. Daarom willen we u ook 
vragen om deze zondag voor één dienst te reserveren, om op die manier zoveel mogelijk 
gemeenteleden de kans te geven het Avondmaal in de kerk te kunnen beleven. Mocht onverhoopt 
niet het maximale aantal stoelen bezet zijn in de diensten, wordt de reservering opnieuw opengezet 
tot zaterdag 12.00 uur. Check daarvoor het reserveringssysteem op de website. De broeders en 
zusters, die het Avondmaal thuis willen meevieren worden in de gelegenheid gesteld brood en wijn 
te halen bij de kerk op zaterdag 19 september tussen 19.00 en 20.00 uur. 

 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.  

 Op woensdag 16 september is er vanaf 19.30 uur in de Bun een clubavond voor de club 
Tussenin. 

 Ook op woensdag 16 september vanaf 19.00 uur in de Regenboog, gaat club Vooruit van start 
met de eerste clubavond van het seizoen. 

 
 

VAKANTIEBIJBELKLUB 
 

Elk jaar vieren we in de herfstvakantie de vakantiebijbelklub. Helaas hebben we dit jaar 
besloten om het vanwege de coronamaatregelen niet door te laten gaan. Maar helemaal 

niets doen willen we ook niet. Daarom brengen we de vakantiebijbelklub bij jullie thuis! Door 
middel van goodiebags kunnen jullie thuis aan de slag met de verhalen, knutselwerkjes en 
andere leuke dingen. Zit je op de basisschool en wil je graag een goodiebag ontvangen? 

Stuur dan een mail naar vbkmussel@hotmail.com. Vermeld hierin je naam en leeftijd. 
Opgave tot uiterlijk 28 september. De goodiebags kunnen op zaterdag 10 oktober van 10 tot 

11 uur gehaald worden bij de CGK in Mussel. 
 

    

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