EREDIENST
11 juli 2021
zondag ’5e na Trinitatis’

Dochtertje van Jaïrus Rembrandt van Rijn

Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

dr. A.J.P.W. van der Wal
Jelle-Jan Holwerda
Marco ‘t Hart
Klaas Jut

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen

- orgelmuziek

Johann Nicolaus Hanff
1630-1706

‘Ach Gott vom Himmel sieh darein…’
- stilte
- lied

139

1, 2

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

139

8
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië & Gloria

299e
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 Marcus 5: 22 - 43
- lied
103 1, 5
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
improvisatie 'In dir ist Freude'
lied 675

- lied

630

1, 3

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
het diaconale werk van de Pauluskerk
te Rotterdam-Centrum
door alleen vrijwilligers wordt hulp- en onderdak geboden
aan dak- en thuislozen en druggebruikers…
u kunt uw gift overmaken op

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

3

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

675

(wij gaan staan)

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

Johann Nicolaus Hanff
1630-1706

‘Ein feste Burg ist unser Gott…’
aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 3 doelen: Kerk, Diaconaat en Onderhoud

AGENDA week 28
ma

zo

12

19

juli

juli

19.00

beiaardconcert
MAURITS BUNT (Apeldoorn)

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
GEERTEN VAN DE WETERING Sint-Catharijnekerk
(‘s Gravenhage)

10.00

ds. Annabell de Jong

Sint-Catharijnekerk

(Vlaardingen)

Zondag 7e na Trinitatis
te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl
ma

za

19

24

juli

juli

19.00

beiaardconcert
ARIE ABBENES (Utrecht)

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
MARTIEN DE VOS
(Ooltgensplaat)

Sint-Catharijnekerk

16.00

2e INLOOPCONCERT
Alijah Gospel- en Soulkoor
(Alphen an den Rijn)

Sint-Catharijnekerk

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,
mevrouw Miezelmoe - Van Eijbergen
aan de Jan de Klerkstraat
mevrouw Andrea den Boer
aan de Kogge
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