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Liturgie en mededelingen van zondag 25 oktober 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: stud. D. de Bruijne 
Organist: René Vloo 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Opwekking 805 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De Wil van de Heere 
Zingen: Psalm 111: 4 en 6 NB 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Lucas 6: 12 – 26  
Moment met de kinderen 
Zingen: Hemelhoog 356 
Verkondiging n.a.v. Luc 6: 20 – 26 “Gelukkig wie 
Jezus volgen!” 
Zingen: Lied 473: 4, 5, 9 en 10 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 23: 1 en 3 DNP 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: br. B. Koerts 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 98: 1 en 2 DNP 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Opwekking 766 
 Opwekking 760 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Efeze 1: 13 – 23  
Moment met de kinderen 
Zingen: Door de kracht …. 
Verkondiging: “Grotesk” 
Zingen: Psalm 18: 9 OB 
 Psalm 118: 1 en 9 NB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Opwekking 704 
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. 

 Volgende week zondag 1 november, zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide diensten zal D.V. 
worden voorgegaan door kandidaat A. Veuger. Alle diensten zijn uiteraard te volgen via kerkomroep en 
kerktv. 

 We vragen uw aandacht voor een bijlage bij dit mededelingenblad met een oproep van Helping Hands en 
de diaconie over steun voor de broers Mozes (Mustafa) en Hussein. 

 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.  

 
 

UITNODIGING DANKDAG MET DE KINDEREN ONLINE!!! 

Ook dit jaar vieren we dankdag, om er aan te denken hoe goed God voor ons zorgt. 
Je kunt woensdagmiddag 4 november online kijken en luisteren via Kindernevendienst CGK Mussel. 

Voor dankdag mag je het werkblad  ‘Ik ben dankbaar voor…’ inleveren. 
Maak er iets op waar jij dankbaar voor bent. Alle kinderen hebben een werkblad + uitnodiging via 

school of in de brievenbus ontvangen. Heb je geen ontvangen of ben je hem kwijt kijk dan op de site. 
Stuur je werkstuk naar bwwever@hetnet.nl of doe het in de brievenbus van fam. de Vries Schapendrift 

39 te Mussel. Inleveren voor 1 november! De inzendingen zullen online te zien zijn tijdens de 
kinderdankdagmiddag. Alle kinderen die iets inleveren krijgen een leuke verrassing! Groetjes: De 

leiding van de kindernevendienst. 
 

 

BESTE OUDERS/VERZORGERS (over boekjes met kerst) 
 

Het eind van het jaar is in zicht en daarmee staat ook kerst voor de deur. Begin november gaan wij 
weer de boekjes uitzoeken voor kerst. Graag zouden wij van u vernemen als het leesniveau van u kind 

afwijkt. Denk zoal aan blijven zitten of klas overslaan maar ook aan dyslexie. U mag het ons laten 
weten op het onderstaande email adres. Graag zouden wij ook vernemen welke pleegkinderen er zijn 
op dit moment in de gemeente en wat hun leesniveau is. Graag de gevraagde informatie sturen naar: 

yemgee3@hotmail.com 
 

 

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

Datum Basiswijk ochtend Basiswijk middag 

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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