EREDIENST
27 juni 2021
zondag ’4e na Trinitatis’

Sint-Catharijnekerk
__________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
cantrix

ds. Piet Schelling (Monster)
Jacqueline Groenewegen
Marco ‘t Hart
Kine Schuurman
Annemarie Timmer

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek
- stilte
- lied
‘Welkom mensen ..’

(wij gaan staan)

tekst, Piet Schelling

cantrix
Welkom mensen, hier gekomen,
welkom allen in dit huis!
Waar wij van een toekomst dromen,
zonder muren, als een thuis.
Laten wij ons openstellen
voor Gods Geest die liefde schept,
voor het woord dat zal vertellen
van een leven, ongerept.

- 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.
v
Wij kijken uit naar woorden van hoop,
a
wees aanwezig in ons midden.
v
Heer, wij verlangen naar vrede,
a
kom ons tegemoet. Amen.
- lied
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voorspel, Anthon van der Horst
6, 7
cantrix
(wij gaan zitten)

- kyriëgebed
v Met de psalmdichter, die roept: ‘Help mij God! Verdedig mij tegen slechte
mensen, bescherm me tegen leugenaars en bedriegers’, bidden wij voor
allen die prooi zijn van leugen bedrog:

v Met de profeet Jeremia, die zegt: ‘Mijn tranen stromen dag en nacht. Want
er voltrekt zich een vreselijke ramp’, bidden wij voor mensen die verdrinken
in hun tranen:
a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
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v Met de tien melaatsen, die zeggen: ‘Meester, heb medelijden met ons!’,
bidden wij voor allen die in deze wereld zijn buitengesloten:
a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

v Met de twee blinden langs de weg, die riepen: ‘Heer, ontfermt u zich over
ons’, bidden wij voor hen die aan de kant van de weg liggen en bij wie elk
uitzicht ontbreekt:
a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
v Met de treurende dichter, die klaagt: ‘De kinderen liggen op straat, zij
sterven van honger en dorst’, bidden wij voor alle kinderen die verloren en
verlaten zijn:
a Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

v God, wij blijven hoop en vertrouwen houden dat er een dag komt dat alles
recht wordt gezet.

- glorialied

154b

1, 4 cantrix, 8 orgelvers, 10 cantrix
cantrix

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- v . . . bij de lezingen en de uitleg
- gebed bij de opening van de Schrift, lied 680

1, 4
cantrix

- lezing Psalm 146: 1 – 6
- lied
146 voorspel, Jan D. van Laar
4, 5
cantrix

- lezing Handelingen 9: 35 – 53
- orgelmuziek lied 991 ‘De eersten zijn de laatsten . .’
- uitleg en verkondiging
- lied
993 1, 2 cantrix, 6 declamatie, 7 cantrix
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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 voor NOODHULP
aan VLUCHTELINGEN, u kunt uw gift overmaken op

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

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

982

1, 2 allen

(wij gaan staan)

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

AGENDA week 26
ma

28

jun

20.15

orgelconcert
IDDO VAN DER GIESEN (Rotterdam-Schiebroek)

zo

04

juli

10.00

ds. Harry Doornbos
Sint-Catharijnekerk
Zondag 5e na Trinitatis
voor alle kerkleden, vooraf aanmelden
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

ma

05

juli

20.15

orgelconcert
WOUTER VAN DER WILT (Rotterdam-Kralingen)
zie ook www.catharijnekerk.nl

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
familie Van Veen
aan de Sint-Catharijnehof
familie Quak
aan de Lennaert Veghelstraat
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