
Christelijke Gereformeerde Kerk “de Ark” Mussel 
 

Adres kerkgebouw:                    Molenstraat 55 
Postcode:                                             9584 AS 
Telefoon:                                      0599-454579 
Predikant:                                               vacant 
Pastoraal werker:                       Henk Bokhorst 
Telefoon:                                       06-10001365 
E-mail:              pastoraalwerker@cgkmussel.nl 

Scriba:         H. Veninga, Molenstraat 41; 9584 AR MUSSEL 
Telefoon:                                                           0599-454508 
Internet:                                                    www.cgkmussel.nl 
Email:                                                   scriba@cgkmussel.nl 
Penningmeester:                                                         R. Vloo 
Bank rek nr.                                  NL55 RABO 0343 4032 18 
Email:                                   penningmeester@cgkmussel.nl 

 
 

Liturgie en mededelingen van zondag 22 november 2020 
Eeuwigheidszondag 

 
 

Morgendienst (11.30 uur !!) 
 
Voorganger: ds. G. Huisman 
 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Lied 303: 1, 2 en 3 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De Wil van de Heere voor ons leven 
Zingen: Psalm 133 PP 
 Psalm 86: 4 en 5 PP 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 10 – 18  
Moment met de kinderen 
Zingen: Samen van Elly en Rikkert 
Verkondiging: “Samen één” 
Zingen: Opwekking 194 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Lied 399 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: kand. A. Veuger 
 
 
Welkom 
Zingen (staande): Psalm 42: 1, 3 en 5 OB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Opwekking 27 
 Opwekking 687 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Jozua 3: 1 – 17  
Moment met de kinderen 
Zingen: Kinderopwekking 89 
Verkondiging over Jozua 3: 11 “God brengt Zijn 
volk in het beloofde land” 
We herdenken de broeders en zusters, die ons in 
het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. 
Zingen: Opwekking 818 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 68: 10 OB 
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. 

 In verband met het aantal besmettingen binnen de gemeente is besloten de diensten van deze 
zondag te laten plaatsvinden met zo weinig mogelijk mensen in de kerk. Er is derhalve geen 
combo of organist, de liederen worden via You Tube gespeeld. Ook kunnen er deze zondag 
helaas geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig zijn.  

 De kerkenraad heeft besloten, dat zondag 29 november wel het combo in de kerk zal zijn, maar 
dat op deze zondag er nog geen gemeenteleden in de kerk kunnen zijn. Vanaf zondag 6 
december is het weer mogelijk voor maximaal 30 gemeenteleden een plaats te reserveren via 
het bekende systeem. 

 In de diensten van vandaag zal niet kandidaat J.C. Pronk voorgaan. Daarom zal de 
morgendienst van vandaag met D.V. ds. G. Huisman als voorganger beginnen om 11.30 uur. 
De middagdienst waarin D.V. kandidaat A. Veuger hoopt voor te gaan begint gewoon om 14.30 
uur. In deze dienst gedenken we de ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen broeders en 
zusters.  

 Volgende week zondag 29 november is het de de 1e Adventszondag. Dan zijn de diensten om 
9.30 en 16.30 uur. In de morgendienst zal D.V. worden voorgegaan door kandidaat S.M. Buth 
en in de middagdienst ds. L.van Dalen. In deze dienst zullen Marjan Ghalbari en Ehsan 
Gholami gedoopt worden en belijdenis doen van hun geloof. Alle diensten zijn uiteraard te 
volgen via kerkomroep en kerk-tv. 

 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.  

 
 

DOE OCHTEND 
 

Zaterdag 12 december organiseert de CVB weer een doe-ochtend bij de kerk. Het is dan de 
bedoeling rondom de kerk alles weer winterklaar te maken. Iedereen is van harte welkom, de 
ervaring leert dat het een gezellige ochtend is! Aanvang 8.30 uur met koffie. We stoppen om 
12.00 uur.  Wilt u bladblazers, harken, kruiwagens en ander tuingereedschap meenemen? 

Tot dan. 
 

 

KERSTACTIE STICHTING PRESENT. 
 

Bij dit mededelingenblad vindt u twee bijlagen over de kerstactie van Stichting Present, over 
een bijdrage aan de actie, maar ook de mogelijkheid mensen aan te melden. De diaconie 

beveelt de actie van harte bij u aan. 
 

    

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