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Liturgie en mededelingen van zondag 11 oktober 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: ds. J. Wessels 
Organist: René Vloo 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 87: 1 en 2 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De wil van de Heere 
Zingen: Opwekking 811 
 Hemelhoog 162 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1 – 19  
Moment met de kinderen 
Zingen: Naäman geneest 
Verkondiging: “Je bent nooit te klein om getuige 
te zijn.” 
Zingen: Psalm 8: 1 en 2 NB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Lied 337: 4, 6 en 7 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
Bevestiging ambtsdragers 
Voorganger: ds. J. Wessels 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 107: 1,11,12,15 NB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Lied 445: 2 en 3 
 Opwekking 729 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Handelingen 27: 21 – 44  
Moment met de kinderen 
Zingen: Kinderopwekking 233 
Verkondiging: “Hoe overleef je een storm?” 
Luisterlied: Praise you in this storm 
Bevestiging van de ambtsdragers 
Zingen: Psalm 134: 1, 2 en 3 OB 
Afscheid van het vertrekkende kerkenraadslid 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Opwekking 670 
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. 

 Zoals eerder aangegeven zullen voorlopig maximaal 30 gemeenteleden kunnen reserveren 
voor de diensten i.v.m. de aangescherpte corona-maatregelen. 

 In de middagdienst van vandaag zullen D.V. de broeders Johan van der Wal en Joost 
Hammenga worden bevestigd in hun ambt van ouderling en jeugddiaken. Broeder Ties de Vries 
is aftredend en van hem zullen we afscheid nemen. 

 Volgende week zondag 18 oktober, zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de morgendienst 
zal D.V. worden voorgegaan door ds. R. v.d. Kamp en in de middagdienst door ds. W. 
Plantinga. Alle diensten zijn uiteraard te volgen via kerkomroep en kerktv. 

 Het eerstkomende nummer van Informa hopen we uit te geven rond D.V. zondag 25 
oktober.   Uw bijdrage voor dat nummer dienen we dan uiterlijk maandag 19 oktober 09:00 
binnen te hebben. Inleveren via mail of afgeven op Schapendrift 23. Het daarna volgende 
nummer van Informa geven we uit rond Kerst. Informa valt ook nu weer bij u in de brievenbus. 
Het rondbrengen vergt nogal wat tijd en dat is ook de reden dat de verschijningsfrequentie is 
verlaagd. Dringende berichten kunnen worden verspreidt via mededelingenblad of via de 
digitale berichtenservice. 

 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.  

 Omdat de makers van het mededelingenblad vrijdag 16 oktober verhinderd zijn, vragen we u 
vriendelijk eventuele mededelingen eenmalig uiterlijk donderdag 15 oktober om 18.00 uur aan 
te leveren. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
 

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

Datum Basiswijk ochtend Basiswijk middag 

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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