EREDIENST
7 november 2021
zondag ’1e van de Voleinding’

DIENST van BEVESTIGING

Sint-Catharijnekerk
__________________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Eibert Kok
Dirk Wolthaus
Jan Meuleman
Adrie Burghoorn

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Jan D. van Laar
*1936

‘Op U vertrouw ik, Heer der Heren...’
Psalm 31
3 variaties

Toon Hagen
*1959

‘Op U vertrouw ik, Heer der Heren...’
Psalm 31
2 variaties

- welkom
- orgelmuziek

Addie de Jong
1941-1997

‘O Heer, verberg U niet voor mij...’
lied 944

- stilte
- lied

975

1, 2, 3

(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 lied 836

1, 2, 4
(wij gaan zitten)

- gebed om ontferming
- glorialied 23c
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
- moment met de kinderen
- kinderlied ‘Jezus is de goede Herder..’
(zie bijlage)

- lezing Jeremia 50: 6 - 7
- lied
944
- lezing Johannes 10: 1 - 16
- lied
23a 1, 4
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek Hans van Nieuwkoop
*1948

‘d Almachtige is mijn Herder en Geleide...’
lied 23a

DIENST van BEVESTIGING
- inleiding
- gelofte
- gebed
- bevestiging van Wim Littooij
- lied 362
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

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

- lied

653

1, 6, 7

(wij gaan staan)

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

Johann Pachelbel
1653-1706

‘Ein feste Burg ist unser Gott...’
P. 106

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling
voor 3 bestemmingen: Kerk, Diaconaat en Onderhoud
in het OFFERBLOK

MEDEDELING
digitale adressen van de Kerk
de nieuwe E-mailadres van de kerk en ook van de Website van de kerk:

E-mailadres:
info@protestantsegemeentebrielle.nl
en de Website van de kerk: www.protestantsegemeentebrielle.nl
(de oude adressen zijn niet meer bruikbaar!

AGENDA week 45
ma

08

nov 13.30

Crea-doe-middag

wo

10

nov 20.00

‘Het Gesprek’
De Sjoel
tussen religie en filosofie
gast, dr. Tjaard Barnard
vg. Arminiuskerk, Rotterdam, thema: ‘Verlichting’

De Sjoel

zo

14

nov 10.00

Eredienst
ds. DICK TER HORST

Sint-Catharijnekerk

(Hellevoetsluis)

Zondag 2e van de Voleinding
te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl
ma

15

nov 13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

_______________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
mevrouw Van Driel - Van der Voorde aan de Commandeurstraat
mevrouw Smit
aan de Jacoba van Beierenstraat
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