EREDIENST
4 juli 2021
zondag ’5e na Trinitatis’

Sint-Catharijnekerk
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voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Rienk Koopmans
Jan Meuleman
Arjan Monteny

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Anthoni van Noordt
1619-1675

‘De Heer die leeft, de God der goden spreekt...’
Psalm 50

- welkom en mededelingen
- orgelmuziek

Detleff A.N. Krüger
*1948

‘Ik sla mijn ogen op en zie...’
Psalm 121

- stilte
- bemoedigingslied

121

voorspel
1, 4

(wij gaan staan)

- gebed
v
Gij, die ons roept deze wereld in . . .
. . . zo roepen wij tot U
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

113

voorspel
1, 2
(wij gaan zitten)
2

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 uit de Tenach, Ezechiël 2: 1 - 7
- lied
609 voorspel
1, 2 allen, 3, 4 declamatie, 5 allen

- lezing uit het Evangelie, Marcus 6: 1 - 6
- lied
339a voorspel
couplet

- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Wir glauben all‘ an einen Gott...‘
BWV 1098

- lied

654

voorspel
1, 2, 4, 6

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 bestemd voor

KiA ‘Binnenlands Diaconaat’
u kunt uw gift overmaken op

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

3

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

416

voorspel
1, 2

(wij gaan staan)

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

Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Wer nur den lieben Gott lässt walten...’
BWV 642

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

AGENDA week 27
ma

05

juli

20.15

orgelconcert
WOUTER VAN DER WILT
(Rotterdam-Kralingen)

Sint-Catharijnekerk

za

10

juli

16.00

1e INLOOPCONCERT
LIENE STRADINA (Brielle)
Orgel & Pianoforte

zo

11

juli

10.00

dr. Peterjan van der Wal
Sint-Catharijnekerk
Zondag 6e na Trinitatis
te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl

ma

12

juli

20.15

orgelconcert
Sint-Catharijnekerk
GEERTEN VAN DE WETERING
(‘s Gravenhage)
zie ook www.catharijnekerk.nl

Sint-Catharijnekerk
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meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
Annemarie Timmer
aan de Zeebies
Willem Chr. Meyboom
aan de Kaaistraat
als dank voor hun inzet als cantrix/cantor tijdens de Erediensten
waar alleen solozang was toegestaan
4

