EREDIENST
11 april 2021

zondag ’Quasi modo Geniti’
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid! (1 Petrus 2: 2)

Beloken Pasen

Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________________________________________________________
_

voorganger
ouderling
organist
lector
cantrix

ds. Jan Wilschut (Rockanje)
Herman Bloemhof
Marco ‘t Hart
Marrijan Osseweijer
Annemarie Timmer

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Gaël Liardon
1973-2018

‘Nun danket all und bringet Ehr…’ c.f. soprano
lied 642

- stilte
- lied

81

voorspel
1, 4 cantrix

Jan D. van Laar

(wij gaan staan)

- 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.
- lied

81

voorspel
5 cantrix

Jan D. van Laar
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië
v Heer, ontferm U
a Heer, ontferm U
v Christus, ontferm U
a Christus, ontferm U
v Heer, ontferm U over ons a Heer, ontferm U over ons
- glorialied
836 1 cantorij, 2 orgelvers, 4 cantorij, 5 cantrix
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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 Johannes 21: 1 - 14
- lied
644 1 cantrix, 2 orgelvers, 3 cantrix, 4 orgelvers, 5 cantrix
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek ‘Dit is de nieuwe dag …’

melodie lied 650

1 cantrix

Dit is de nieuwe dag, het paasfeest van de Heer
die in de aarde lag staat op en kent ons weer.
2 orgelvers

Uw liefde is, o Heer, nog sterker dan de dood
wij zien U bij het meer, de hemel hoopvol rood.
3 cantrix

Wij hebben lang gevist en moedeloos gewacht
wij hebben U gemist in oeverloze nacht.
4 orgelvers

Nu staat Gij op het strand aan onze horizon
Gij wenkt ons met Uw hand, als Eén die overwon.
5 cantrix

Dit is de nieuwe dag, de morgen van de Heer.
De zon rijst met een lach: wij zien de toekomst weer.

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 kunt u overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
3

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 642

1, 3 cantrix
(wij gaan staan)
7
orgelvers (variatie van Gaël Liardon)
8
cantrix

- v wegzending en zegen
a Amen
(gesproken)
(wij gaan zitten)

- orgelmuziek

Gaël Liardon
1973-2018

‘Nun danket all und bringet Ehr…’ c.f. basse
lied 642

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 3 doelen: Kerk, Diaconie en onderhoud

AGENDA week 15
ma

12

apr

19.45

College van Kerkrentmeesters

digitaal

do

15

apr

19.45

Moderamen

digitaal

zo

18

apr

10.00

ds. Janneke Herweijer (Kloetinge) Sint-Catharijnekerk
Zondag Jubilate
voor alle kerkleden, vooraf aanmelden
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

________________________________________________________________________________________________________________
_

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
familie Schuurman
aan het Maarland ZZ
familie Eppinga
aan de Langestraat
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