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liturgische schikking

‘de doden begraven..’
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk..’
Tobit 2: 7
uitleg
We zorgen voor de doden,
omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde, ieder leven wordt gezien.
We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek.
We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is.
We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen
in een nieuw leven.
bij de schikking
respect hebben voor de overledenen, de doden begraven
het leven gedenken
woorden die bij elkaar horen
in de glazen plaatsen we paarse tulpen
paars is de kleur van reflectie en gedenken
de tulp, het symbool dat we eerder gebruikten
om het gebed te symboliseren past ook mooi bij deze thematiek
de verbinding tussen de glazen wordt gelegd door rozemarijn
het bitterzoet kruid, de herinnering aan leven

VOORBEREIDING
- welkom
- orgelmuziek

Bert Lassing
*1940

‘Gij poorten, hef uw hoofd omhoog..’ Psalm 24
voorspel en koraal (zetting A)

- stilte
- lied 24

1, 2 cantrix

- bemoediging
v
Onze hulp is de naam van de Heer,
a
die hemel en aarde gemaakt heeft,
v
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
a
en niet laat varen de werken van zijn handen.
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- drempelgebed
v
.......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a
Amen.
- lied 24

5 cantrix

- kyriëgebed . . . . . .
zo roepen wij tot U,
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons.
- lied 558 1, 2 cantrix, 4, 5 declamatie, 6 cantrix

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing Jesaja 52: 13 - 53: 7
- lied 118 1, 7 cantrix
- lezing Johannes 12: 12 - 24
- lied 556 1 cantrix, 2 declamatie, 3 cantrix, 4 declamatie, 5 cantrix
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek ‘Dit is een dag van zingen! Voorgoed zijn wij bevrijd..’
improvisatie
lied 552

- lied 160a 1 cantrix, 2 orgelvers, 3 cantrix

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

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
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de diaconale inzameling kunt u overmaken op

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 550

1, 3 cantrix

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

Bert Lassing
*1940

‘Gij poorten, hef uw hoofd omhoog..’ Psalm 24
voorspel en koraal (zetting B)
aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 3 doelen: Kerk, Diaconie en onderhoud

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 nieuwe kerkblad!!
meer informatie: www.vastenactie.nl

AGENDA week 13
vr

02

apr

19.30

ds. Harry Doornbos
Sint-Catharijnekerk
Goede Vrijdag, Wake
uitnodiging is voor alle kerkleden

zo

04

apr

10.00

ds. Harry Doornbos
Sint-Catharijnekerk
Pasen, Viering van Schrift en Tafel
voor kerkleden van 3231 + Rugge en buitengebied
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
mevrouw Giebel - Rotteveel
aan de Jupiterlaan, Rockanje
familie Boswinkel
aan de M.H. Trompstraat
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