EREDIENST
10 oktober 2021
zondag ’19e na Trinitatis’

Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Eibert Kok
Joke van der Lugt
Marco ‘t Hart
Dick Boogaard

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek
- stilte
- lied

272

(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

119

1, 2
(wij gaan zitten)

- gebed om ontferming
- glorialied
146c
1, 5
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 Deuteronomium 15: 1 - 11
- lied
119 46, 48
- lezing Marcus 10: 17 - 31
- lied
843
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek
- lied

718

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
voor de kerkelijke inzameling: NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
voor de diaconale inzameling is vandaag voor de

BRIELSE VOEDSELBANK
wekelijks op vrijdagochtend worden voedselpakketten uitgedeeld.
Voedselbank Brielle heeft cliënten uit Brielle en Westvoorne.
Stichting Voedselbank Brielle is afhankelijk van giften.
Het geld wordt gebruikt om het basispakket te betalen.
Het pakket wordt in Brielle aangevuld met versproducten en
toiletartikelen.

U kunt uw gift overmaken op NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Voedselbank

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
3

- lied

912

1, 2, 4, 6

(wij gaan

staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
(gezongen)
- orgelmuziek
aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 3 bestemmingen: Kerk, Voedselbank en Onderhoud

AGENDA week 40
ma

11

okt

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

wo

13

okt

20.00

‘Het Gesprek’
De Sjoel
1e van zes avonden,
- tussen theologie en filosofie thema: ‘Verlichting’
Gast, ds. Piet Schelling (Monster)

do

14

okt

19.45

Kerkenraad

zo

17

okt

10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. HARRY DOORNBOS
Zondag 20e na Trinitatis
te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl

ma

18

okt

13.30

Crea-doe-middag

20.00

‘(Orgel)muziek in de Eredienst’ Sint-Catharijnekerk
1e van vier avonden, ‘historische,
technische en culturele positie van het orgel
met Marco ‘t Hart

De Sjoel

De Sjoel

________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
de heer Landheer
aan de Nicolaas Pieckstraat
mevrouw Rianne Fortuin
aan de Bieningen

4

