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Liturgie en mededelingen van zondag 20 december 2020 
4e Adventszondag 

 
 

Morgendienst (11.00 uur !!!!) 
 
Voorganger: Ds. H. Carlier 
Organist: René Vloo 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Lied 122 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De Wil van de Heere  
Zingen: Psalm 103: 1 en 6 OB 
 Opwekking 780 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Jesaja 8: 23b – 9: 6  
Moment met de kinderen 
Zingen: Kinderopwekking 134 
Verkondiging: “Stralend licht en echte vrede” 
Zingen: Lied 285 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 68: 7 NB 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: stud. J.R. Bulten 
Organist: Peter Riksten 
 
Welkom 
Zingen (staande): Lied 1005: 1 en 2 NLB 
Stil gebed (staande) 
Votum (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 89: 3 en 8 NB 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Lukas 1: 67 – 75 
 Kolossenzen 1: 1 – 14  
Moment met de kinderen 
Zingen: Op Toonhoogte 343 
Verkondiging 
Zingen: Psalm 68: 7 NB 
 Opwekking 575 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Gij zijt het licht 
Zegenbede (staande) 

  



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

 In verband met de aangescherpte maatregelen rond corona, heeft de kerkenraad besloten, dat 
t/m zondag 3 januari a.s helaas geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig kunnen zijn. De 
diensten vinden wel gewoon doorgang, maar dus zonder fysieke aanwezigheid van leden uit de 
gemeente. Da geldt ook voor de kinderdienst van 1e Kerstdagmiddag. Anders dan de informatie 
in Informa is de dienst alleen online mee te beleven. 

 De leiding van de kindernevendienst zal op 24 december de boekjes voor de kinderen 
rondbrengen.  

 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. 

 Donderdag 24 december is er geen kerstnachtdienst. Door Samen Kerk is wel een alternatief 
gemaakt, dat via de livestream op Kerstavond zal worden uitgezonden. Voor meer informatie 
zie onderstaand bericht. 

 Op 1e Kerstdag is er ’s morgens om 9.30 uur een dienst, waarin D.V. ds. M. Oppenhuizen zal 
voorgaan. ’s Middags is er een dienst gericht op de kinderen, die zal worden verzorgd door de 
kindernevendienst.  

 Op 2e Kerstdag is er een dienst om 9.30 uur, waarin D.V. zal worden voorgegaan door student 
D. de Bruine. 

 Volgende week zondag 27 december zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide  
diensten zal D.V. worden voorgegaan door student P.A. Kok. 

 De volgende editie van het mededelingenblad verschijn op woensdag 23 december. 
Mededelingen voor beamer en blad s.v.p. uiterlijk 15.00 uur op deze dag doorgeven. 

 
 

KERSTNACHTDIENST OP 24 DECEMBER 2020 VAN 21.00 TOT 23.00 UUR  
VANUIT “DE ONTMOETING” MUSSELKANAAL. “VREDE OP AARDE”. 

 

Dit jaar organiseert Samen-Kerk Mussel/Musselkanaal een online Kerstnachtdienst. Helaas 
kan de volkskerstzang in Musselkanaal, zoals we andere jaren gewend zijn, niet doorgaan 

vanwege de corona. In de P.G. Musselkanaal e.o. wordt sinds de Lock down in het voorjaar 
op de laatste zaterdagavond van de maand het onlineprogramma “de Muzikale Groeten” 

uitgezonden. De organisatoren van beide evenementen hebben elkaar in deze gelegenheid 
gevonden en samen  een uniek project opgezet . Een Kerstnachtdienst met medewerking van 
alle zes de kerken. Muzikale medewerking is er door Muziekkorps Dindua uit Vlagtwedde op 
trompet, Jos van der Wal: orgel, Jens Boomsma: piano, Hanneke van Dokkum: dwarsfluit, 

Rowdy Prins: gitaar, Rob Brunekreeft piano en Evelien Delhaas: saxofoon. Alle voorgangers, 
die er op dit moment zijn in Samen-kerk verlenen ook hun medewerking. Gerard Weinans, 

voorganger in de RK parochie Heilig Kruis locaties Musselkanaal en Mussel, Ds. Wim van de 
Griend, Protestantse Gemeente Musselkanaal e.o., Wim Kremer: Bijbelgelovigen 

Musselkanaal en Fré Riepma, Baptistengemeente “Jabes” Musselkanaal. Voor de zang 
verlenen Lieneke en Ca van Eikelenburg en ook de vier voorgangers hun medewerking. 
Verder werken er uit de bovengenoemde kerken ook diverse gemeenteleden mee. De 
Kerstnachtdienst 2020 is een gevarieerd programma met muziek, zang, gedichten, het 

Kerstevangelie en meditatie. De online-uitzending kan worden beluisterd via 
www.Kerkdienstgemist.nl   Musselkanaal, “De Ontmoeting”. Ook is er de mogelijkheid om 

gelijktijdig of op een later tijdstip deze kerstnachtdienst te beluisteren via bovengenoemde link 
en de eigen kerkkanalen van de samenwerkende kerken in Mussel/Musselkanaal.  

Samen-kerk wenst u heel gezegende Kerstdagen toe.  
Laat er steeds weer licht wezen.  

 

 

KERSTWANDELING 
 

Van woensdag 23 tot en met zaterdag 26 december wordt er een kerstwandeling 
georganiseerd. Er kan een route gelopen worden door gezinnen waarbij op verschillende 
adressen via QR codes op een eigentijdse manier het kerstverhaal wordt verteld. Meer 

informatie is te vinden in het Informa of op de website. De start is bij de hoofdingang van de 
kerk. 

 

    

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

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:mededelingenblad@cgkmussel.nl


 


