EREDIENST
24 oktober 2021
zondag ’21e na Trinitatis’

Sint-Catharijnekerk
____________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Eibert Kok
Jacqueline Groenewegen
Marco ‘t Hart
Jeannet van Dalsum

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

280

1, 2, 3, 4, 7

(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

103

1, 3, 5
(wij gaan zitten)

- gebed om ontferming
- glorialied 103 9
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 6: 1 - 9
- lied
310
- lezing Mattheüs 22: 34 - 46
- lied
320 1, 2, 3
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek William Boyce
1711-1779

‘Voluntary in D Minor’
- lied

320

4, 5

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

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

974

1, 2, 3, 5

(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, Diaconaat en Onderhoud
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MEDEDELING
digitale adressen van de Kerk
het oude E-mailadres van de kerk en ook van de Website van de kerk
zijn vanaf heden

E-mailadres:

info@protestantsegemeentebrielle.nl

en de Website van de kerk:

www.protestantsegemeentebrielle.nl

(de oude adressen zijn niet meer bruikbaar!)
_______________________________________________________________________________________________

Dinsdag 2 november is het ‘Allerzielen’
ieder jaar worden op 2 november
de gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht,
in 2019 heeft onze gemeente voor het eerst deze gedenkwaardige dag
extra aandacht gegeven en de Sint-Catharijnekerk voor bezoek open te stellen,
om familieleden die dat jaar of eerder stierven te gedenken
en daarvoor een kaars te ontsteken,
dit jaar kunt u op dinsdag 2 november
tussen 14.00 en 19.00 uur in onze kerk terecht.

AGENDA week 43
ma

25

okt

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

20.00

‘Een Goed Gesprek’
De Sjoel
een discussieavond
(tussen 20 en 60 jaar)
thema, bespreking van het boek
‘Rebible’ van Inez van Oord.

wo

27

okt

20.00

Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’

zo

31

okt

10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. HARRY DOORNBOS
Zondag 22e na Trinitatis
te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl

ma

01

nov 13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

di

02

nov 14.00

Allerzielen

Sint-Catharijnekerk

Consistoriekamer

_______________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
Mevrouw Matty Voerman - Lodder
aan de Vaart
Dhr. Marco ’t Hart
aan de Gaarde
4

