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Liturgie en mededelingen van zondag 29 november 2020 
1e Adventszondag 

 
 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: kand. S.M. Buth 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Psalm 68: 10 OB 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De Wil van de Heere  
Zingen: Psalm 147: 10 OB 
 Geloofd zij onze God 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Exodus 18: 1 – 12  
Moment met de kinderen 
Zingen: Opwekking 54 
Verkondiging: “De grote daden van de Heere in 
het verlossen van Zijn volk” 
Zingen: Psalm 135: 3 OB 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: coronahulp Pakistan 
Zingen (staande): Psalm 77: 8 OB 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (16.30 uur !!!) 
Doop- en belijdenisdienst 
Voorganger: ds. L. van Dalen 
Organist: René Vloo 
 
Welkom 
Zingen (staande): Lied 118: 1 en 2 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Zingen: Psalm 146: 3 en 4 NB 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Luisteren naar lied in Farsi 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Jesaja 42: 1 – 9  
Moment met de kinderen 
Zingen: Laat dan je licht maar schijnen 
Verkondiging:  
“Kwetsbaar en kostbaar (Jes. 42: 1  - 3) 
Zingen: Opwekking 411 
Bijbels onderwijs over de doop en doopgebed 
Luisteren naar lied in Farsi 
Belijdenis vragen en bediening van de doop. 
Zingen: Opwekking 123 
Uitreiken geschenken 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: coronahulp Pakistan 
Zingen (staande): Opwekking 595 
Zegen (staande) 
Luisterlied: Thank You 

  



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 de dienst van vandaag zal de muzikale begeleiding weer verzorgd worden door het combo. In verband 
met de verantwoordelijkheid die de kerkenraad voelt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk 
tegen te gaan heef de kerkenraad besloten dat er op deze zondag nog geen gemeenteleden in de kerk 
aanwezig kunnen zijn. Vooralsnog is de verwachting dat vanaf zondag 6 december het weer mogelijk is 
voor maximaal 30 gemeenteleden een plaats te reserveren via het bekende systeem. Mochten de 
ontwikkelingen tot andere besluiten leiden houden we u uiteraard op de hoogte. 

 In de middagdiensten van vandaag zullen Maryam Ghanbari en Eshan Gholami gedoopt worden en 
belijdenis doen van hun geloof. Als bijlage bij dit mededelingenblad hun persoonlijke getuigenissen. 

 Volgende week zondag 6 december is het de 2e Adventszondag. Dan zijn de diensten om 9.30 en 14.30 
uur. In de beide diensten zal D.V. worden voorgegaan door kandidaat J. van Limbeek 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.  

 Als bijlage nogmaals de brief over de kerst actie van stichting Present, door onze diaconie van harte bij u 
aanbevolen. 

 
 

CATECHISATIE 
 

Vanuit de kerkenraad is besloten dat we weer kunnen starten met catechisatie. Onder de 
catecheten is geïnventariseerd hoe die hier in staan. De meeste catecheten willen graag weer 

beginnen. Voor een aantal geld dat om uiteenlopende redenen starten nog geen optie is. 
Ouders zijn door de betreffende catecheet geïnformeerd over het al dan niet starten van de 
catechisatie van hun kind. Voor de groepen die om welke reden dan ook niet kunnen starten 
gaan we nadenken over een oplossing. De startende groepen zullen dinsdag 1 december om 
19.15 uur weer catechisatie hebben. Mocht u vragen, opmerkingen of oplossingen hebben, 

neemt u gerust contact met mij op. Groet Sien Moorlag, 06 57749711 
 

 

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. 
 

    

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