EREDIENST
21 maart 2021

zondag ’Judica’
… doe mij recht, o Heer. (Psalm 43)
(5e in de veertigdagentijd)

Sint-Catharijnekerk
_________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
cantor

ds. Geertje Zomer (‘s Gravenhage)
Jacqueline Groenewegen
Jan Meuleman
Janie Klerk
Willem Chr. Meyboom

liturgische schikking
‘de hongerige te eten geven..’
Mattheus 25: 35

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten..’
Kleding biedt ons bescherming tegen hitte,
tegen kou en tegen de blikken van andere mensen.
Voedsel is de basis van ons bestaan.
We hebben gebeden om een zegen voor onze oogst.
Nu zien we de zaden ontkiemen.
We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen
alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen.
Zoals Jezus zich zelf aan ons heeft uitgedeeld,
zo delen wij wat wij hebben met elkaar.
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan,
zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving.
Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd,
die we samen delen.
de schikking
brood om te leven, brood om te delen
in veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld
in deze schikking mogen de korenaren niet ontbreken
de bonen, als voedzame zaden vormen de verbinding met het open hart

VOORBEREIDING
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Erbarm dich mein, o Herre Gott...’
BWV 721

- welkom
- orgelmuziek

Klaas Bolt
1927-1990

‘O God, kom mijn geding beslechten...’
Psalm 43
de Psalm van de zondag

- stilte
2

- lied

62

voorspel
1 cantor
om thuis te zingen
Bij God alleen kom ik tot rust.
Stil word ik mij ervan bewust
dat Hij, mijn redder, mij zal sparen.
Hij is de rots van mijn bestaan,
De burcht die ik mag binnengaan.
Voor vallen zal Hij mij bewaren.
nieuwe Psalmberijming

- bemoediging
v
Onze hulp is in de naam van de Heer,
a
die hemel en aarde geschapen heeft,
v
die trouw blijft tot in eeuwigheid
a
en niet loslaat wat zijn hand begon.
- groet
v
Genade en vrede voor u van God, onze Vader,
door onze Heer Jezus Christus,
in de gemeenschap met de Heilige Geest.
a
Amen.
- lied

894

- smeekgebed
- kyriëlied 894

voorspel
1 cantor
om thuis te zingen
voorspel
4 cantor
om thuis te zingen

DIENST van het WOORD
- lezing Deuteronomium 5: 6 - 21
- lied
536 voorspel
1 cantor
om thuis te zingen
3

- lezing Deuteronomium 6: 1 - 9, 13, 16 - 18
- lied
539 voorspel
1, 2 cantor
om thuis te zingen

- lezing Marcus 1: 12 - 15
Mattheus 4: 1 - 11
- lied
539 voorspel
3, 4 cantor
om thuis te zingen

- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek Gijs van Schoonhoven
*1953

‘Ik wil mij gaan vertroosten...’
lied 562

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
de diaconale inzameling is vandaag bestemd voor

Werelddiaconaat ‘Hulp aan Indonesië’
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk
boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder
afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun
producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer
betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met
zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw
bedrijft. Op de 5e zondag in de 40-dagentijd, op 21 maart, collecteren we
hier voor. Deze collecte is onderdeel van de 40dagentijdcampagne 2021.
Meer informatie over de campagne: www.kerkinactie.nl/40dagentijd

u kunt uw gift overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Indonesië
4

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied

538

voorspel
1, 4 cantor
om thuis te zingen

- v wegzending en zegen
a Amen
(gesproken)
- orgelmuziek

Hans van Nieuwkoop
*1948

‘Een mens te zijn op aarde...’
lied 538

MEDEDELING
Vastenactie
dit jaar kunnen geen Vastenmaaltijden georganiseerd worden..!
de Interkerkelijke Vastenactie gaat wél door met het thema

‘Werken aan je Toekomst’
wanneer u mee wilt doen kunt u een bijdrage storten op het nummer
dat staat in het kerkblad van Maart !
meer informatie: www.vastenactie.nl

AGENDA week 12
wo

24

mrt

20.00

Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’

zo

28

mrt

10.00

ds. Harry Doornbos
Sint-Catharijnekerk
voor kerkleden van codes 3232 en 3237
Palmzondag (6e Zondag in de Veertigdagentijd)
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

Consistoriekamer

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
mevrouw Baan - De Ruiter
aan de Ommeloop
familie Wolthaus - De Jonge
aan de Watering
5

vanaf zondag 21 maart
Erediensten mét gemeenteleden
max. 30 personen
___________________________________________________________________________

wijk 3231 + Rugge en buitengebied
wijk 3232 + 3237

op de oneven week-nr’s de postcode 3231 + Rugge
en buitengebied
en op de even week-nr’s de postcode 3232 + 3237
vooraf aanmelden
aanmelding:

via website
www.info@catharijnekerk.nl
per telefoon

06 181 990 07
aanmelding kan tot zaterdags, 18.00 uur
start

week 11 21 maart

postcode 3231 + Rugge
en buitengebied
postcode 3232 + 3237

week 12 28 maart

___________________________________________________________________________

op Goede Vrijdag is er een Wake
om 19.30 uur
Sint-Catharijnekerk
voor deze Wake gaat de uitnodiging uit
naar alle gemeenteleden
vooraf aanmelden
via website: www.info@catharijnekerk.nl
of
telefoon 06. 181 990 07
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