
 
 

E R E D I E N S T 
 

22 mei 2022 
zondag ’Rogate’ 

ook wel ‘bidzondag’ genoemd, is in de christelijke jaar-kalender  
de naam voor de vijfde zondag na Pasen.  

Hierdoor is zondag Rogate ook de laatste zondag voor Hemelvaart.  
Rogate is afgeleid van het Latijnse woord rogare; vragen of smeken.    

De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk 
gebeden werd voor een goede opbrengst van het land, door de reformatie zou dit 
gebruik later overgenomen worden en werd dit de Biddag voor gewas en arbeid. 

 
 

 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
___________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos  (Oostvoorne) 

ouderling    Wim Littooij 
diaken      Ronald van de Vliet 
organist    Willem Chr. Meyboom 
lector    Bettie Bergwerff   

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemelvaart_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biddag_voor_gewas_en_arbeid


VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek  Dietrich Buxtehude 
       1637-1707 

       ‘Komm, Heiliger Geist, Herre Gott…’ 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek  Thomas Thorley 
       18th century  

       Flute piece 
 
 

- stilte 
 

- lied     640e   orgel / allen            (wij gaan staan) 

    66  1, 2 

    640e 
 

- bemoediging 
v  Onze hulp is in 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   640e    
    66  6, 7 

    640e            
(wij gaan zitten) 

- smeekgebed  
- kyrië 

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 413  1, 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 
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- lezing Jesaja 64: 8 - 65: 2 
- lied   678  1, 2 allen 3, 4, declamatie   

5, 6 allen 7, 8  declamatie   
9 allen 

 

- lezing Johannes 14: 15 - 29 
- lied  671 

 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Dietrich Buxtehude 
       1637-1707 

       ‘Nun bitten wir den heiligen Geist…’ 
       lied 671 
 

- lied  870  1, 2, 4, 5, 8 
 

 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
                     

voor de kerkelijke inzameling: NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 

 

 

 

voor de diaconale inzameling is vandaag voor 

Kerk in Actie, het Missionair werk 
 

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in 
Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de 

bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij 
hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in 

Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en 
BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke 
activiteiten en goede gesprekken.  De Protestant se Kerk 

ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn 
door heel Nederland. 

 

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

t.n.v. Missionair werk 
 

 

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

 

- lied   304  1, 2 (Liedboek voor de Kerken 1973)    (wij gaan staan) 
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-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek  Postludium  
‘God is getrouw, zijn plannen falen niet…’ 
improvisatie 

 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 
 
 
 

AGENDA week 21 

     

ma 23  mei 13.30  Crea-doe-middag       De Sjoel 
 

do 26  mei 09.30  HEMELVAARTDAG      Sint-Catharijnekerk 
         ds. Eibert Kok 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

zo 29  mei 10.00  zondag ‘Exaudi’        Sint-Catharijnekerk 
         ds. Eibert Kok 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 
 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

   mevrouw Lenie Luijendijk     aan de Voorweg, Vierpolders 
  de heer John Bos         aan de Dwarsweg, Tinte  
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http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

