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Liturgie en mededelingen van zondag 27 december 2020 
 

 

Morgendienst (9.30 uur) 
 
Voorganger: stud P.A. Kok 
Organist: Arnoud Moorlag 
 
Welkom en mededelingen 
Zingen (staande): Lied 285: 1 en 4 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
De Wil van de Heere  
Zingen: Psalm 51: 1 en 5 DNP 
 Psalm 119: 1 NB 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Lukas 2: 21 – 35   
Moment met de kinderen 
Zingen: Hemelhoog 136 
Verkondiging: “Gaan in Gods vrede” 
Zingen: Lofzang van Simeon: 1, 2 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 146: 1 DNP 
Zegen (staande) 

 

Middagdienst (14.30 uur) 
 
Voorganger: stud. P.A. Kok 
Organist: Peter Riksten 
 
Welkom 
Zingen (staande): Opwekking 727 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Hemelhoog 444 
Gebed voor de opening van Gods Woord en de 
verlichting van Zijn Heilige Geest 
Schriftlezing: Psalm 91  
Moment met de kinderen 
Zingen: Hemelhoog 430 
Verkondiging: “Schuilen bij de Heere” 
Zingen: Psalm 91: 1, 2, 3, 4 DNP 
Danken en bidden 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: kerk 
2e rondgang: kerkelijke kassen 
Zingen (staande): Psalm 56: 5 en 6 OB 
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.  

 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 31 januari, Oudejaarsavond, is er dienst vanaf 19.30 uur, waarin D.V. een preek zal 
worden gelezen.  

 Vrijdag 1 januari is er een dienst vanaf 10.00 uur. Ook in deze dienst zal D.V. een preek 
worden gelezen. 

 Volgende week zondag 3 januari 2021 zijn de diensten om 9.30 en 14.30 uur. In de beide  
diensten zal D.V. worden voorgegaan door ds. N. Vennik. 

 De volgende editie van het mededelingenblad verschijnt op woensdag 30 december. 
Mededelingen voor beamer en blad s.v.p. uiterlijk 15.00 uur op deze dag doorgeven. 

 
 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 
 

Volgens goed gebruik willen wij aan het eind van het jaar uw aandacht vragen uw vaste 
vrijwillige bijdrage (VVB) onder de loep te nemen. We zijn dankbaar u te kunnen meedelen 
dat er nog steeds voldoende middelen zijn om de kosten te betalen, maar we zien wel een 
daling van de inkomsten tijdens de lock-down. Verder zal binnenkort een substantiële gift 
worden gevraagd om o.a. te kunnen werken aan een verbeterd luchtkwaliteitssysteem.  

De financiële commissie. 
 

    

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

 


