EREDIENST
13 juni 2021
zondag ’2e na Trinitatis’

Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
lector
cantrix
cantor-organist

ds. Harry Doornbos
Jelle-Jan Holwerda
Herman Bloemhof
Joke van der Lugt
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men
de Here prijst...’
Psalm 92: 1
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Dietrich Buxtehude
- orgelmuziek over

1637-1707

‘Jesus Christus, unser Heiland…’
- stilte
- lied

92

voorspel
1 cantores

(wij gaan staan)

om thuis te zingen

- 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.
- drempelgebed
v
.......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a
Amen.
- lied

92

voorspel
3 cantores
om thuis te zingen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
o.a. lied 92: 4

declamatie

- 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
978 voorspel
1, 2 cantores
om thuis te zingen
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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 Jesaja 55: 6 - 11
- lied
500 voorspel
1 cantores
2 declamatie
4 cantores
om thuis te zingen

- lezing Marcus 4: 26 - 32
- lied
181 voorspel
1, 2 cantores
3, 4 declamatie
5
orgelvers
6, 7 cantores
om thuis te zingen

- het WOORD verwoord
- orgelmuziek Thomas Thorley
1780-1835

Flute piece
- lied

765

voorspel
1, 2, 3 cantores
4, 5
declamatie
6
cantores
om thuis te zingen

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

650

voorspel
1, 2, 3 cantores
6, 7
allen

(wij gaan staan)

om thuis te zingen

- v wegzending en zegen
a Amen
gesproken
aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 3 doelen: Kerk, Missionaire arbeid en Onderhoud

AGENDA week 24
do

17

jun

19.45

Moderamen

zo

20

jun

10.00

ds. Tineke Flim (Monster)
Sint-Catharijnekerk
Zondag 3e na Trinitatis
voor alle kerkleden, vooraf aanmelden
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

Consistoriekamer

ma

21

jun

20.15

orgelconcert (1e van de nieuwe serie 2021)
PETRA VEENSWIJK (Delft)

ma

28

jun

20.15

orgelconcert
IDDO VAN DER GIESSEN (Rotterdam-Schiebroek)

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
familie Knipscheer
aan de Fregat
familie Clement
aan de Rozemarijnstraat
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