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Liturgie en mededelingen van zondag 20 september 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. H.J. Selderhuis 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 133: 1 en 3 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De wil van de Heere 
Zingen: Opwekking 715 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 36 
Moment met de kinderen 
Zingen: Ik zag een kuikentje 
Verkondiging n.a.v. Psalm 36: 8 
Zingen: Opwekking 123 
Viering van het Heilig Avondmaal 
Zingen:  Psalm 36: 2 NB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: noodhulp Beiroet 
Zingen (staande): Psalm 150: 1 NB 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. H.J. Selderhuis 
Organist: Mark Wubs 
 
Welkom 
Zingen (staande): Lied 304: 1 en 2 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 145: 1 en 2 NB 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Handelingen 2: 41 - 47 
Moment met de kinderen 
Zingen: We hebben allemaal wat 
Verkondiging 
Zingen: Psalm 133: 1 en 3 NB 
Viering van het Heilig Avondmaal 
Zingen: Psalm 145: 3 NB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: noodhulp Beiroet 
Zingen (staande): Lied 304: 3 
Zegen (staande) 

  



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

 Namens de gemeente wordt een bloemengroet gebracht aan zuster Ankie Wubs en broeder 
Wijbrand Wever. De bloemen worden bij onze zuster en broeder thuis bezorgd. 

 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. 

 De avondmaalscollecte is bestemd voor noodhulp in Beiroet via het landelijk diaconaat CGK. Voor 
meer informatie zie de beamer en de bijgevoegde folder. 

 Volgende week zondag 27 september, zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide diensten 
zal D.V. worden voorgegaan door ds. A.C. van der Wekken. De diensten zijn voor een deel van de 
gemeente bij te wonen via het reserveringssysteem. 

 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.  

 Het boekje “Goede moed” is weer te bestellen via onze zuster Gé Luikens. I.v.m. de 
coronamaatregelen liggen er geen lijsten in de kerk. Bestellen kan via de telefoon (0599-416453) 
of via de e-mail (b.luikens@kpnplanet.nl)  

 
 

VAKANTIEBIJBELKLUB 
 

De kleurplaten voor de vakantiebijbelklub zijn uitgedeeld op basisschool  op de Zandtange. 
Heb je nog geen kleurplaat ontvangen, dan liggen er nog een aantal exemplaren achter in de 
kerk. Ook kun je een kleurplaat halen bij S-markt Scholte. Zit je op de basisschool, dan kun je 

je nog steeds opgeven voor een goodiebag (tot uiterlijk 28 september). Deze goodiebags 
kunnen op 10 oktober van 10 tot 11 uur gehaald worden bij de CGK in Mussel. 

 

 

Rooster uit te nodigen wijken (In de startweekkrant is de wijkindeling afgedrukt) 
 

Datum Basiswijk ochtend Basiswijk middag 

4 oktober 2020 Doopdienst. Reservering via 
doopouders. Na vrijdag 9.00 uur 

open voor alle wijken 

Belijdenisdienst. Reservering 
via belijdeniscatechisanten. Na 
vrijdag 9.00  uur open voor alle 

wijken 

11 oktober 2020 Wijk 3 Wijk 4 

18 oktober 2020 Wijk 5 Wijk 6 en 9 

25 oktober 2020 Wijk 7 Wijk 8 
 

    

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