EREDIENST
20 juni 2021
zondag ’3e na Trinitatis’

Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
cantor

ds. Tineke Flim (Monster)
Herman Bloemhof
Jan Meuleman
Janneke Schoemaker
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Anthoni van Noordt
1619-1675

‘Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch...’
Psalm 2

- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Heinrich Scheidemann
1596-1663

‘Nun bitten wir den Heiligen Geist...’
- stilte
(wij gaan staan)

- lied

275

voorspel
1 cantor, 2 orgelvers, 3 cantor
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.
- drempellied

84

voorspel
1, 6 cantor
om thuis te zingen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië- & glorialied

281

voorspel
1, 5 cantor, 6 orgelvers, 7, 10 cantor
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 35: 1 - 7, 10
- lied
72
voorspel
4, 7 cantor
om thuis te zingen

- lezing Handelingen 3: 1 - 10
- lied
608 voorspel
1, 3 cantor
om thuis te zingen

- uitleg en verkondiging
- lied
326 voorspel
1, 2 cantor, 3 orgelvers, 4, 5 cantor, 6 orgelvers
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
315 voorspel

(wij gaan staan)

1 cantor, 2, 3 allen
om thuis te zingen

- v wegzending en zegen
.....
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
a Amen (gesproken)
- orgelmuziek

Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Wer nur den lieben Gott läßt walten...’
BWV 647

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

AGENDA week 25
wo

23

jun

20.00

Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’

consistoriekamer

do

24

jun

19.45

Kerkenraad

Penta - Bahurim

zo

27

jun

10.00

ds. Piet Schelling (Monster)
Sint-Catharijnekerk
Zondag 4e na Trinitatis
voor alle kerkleden, vooraf aanmelden
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

ma

28

jun

20.15

orgelconcert
IDDO VAN DER GIESEN (Rotterdam-Schiebroek)

ma

05

juli

20.15

orgelconcert
WOUTER VAN DER WILT (Rotterdam-Kralingen)

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
mevrouw Van der Ent - Polak
aan de Honte
familie Deden - Eegdeman
aan het Maarland NZ.
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