
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

17 januari 2021 
zondag ’2e na Epifanie’ 

 
 
 

 
 

 
Protestantse Gemeente Brielle 
Sint-Catharijnekerk 
___________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Egbert Rietveld  (Goes)    
ouderling      Joke van der Lugt  
organist    Jan Meuleman  
lector    Arjan Monteny    
cantor    Willem Chr. Meyboom 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 

        1685-1750 

        Praeludium in C 
        BWV 553/1 
 

- stilte 
 

- lied 217  voorspel 

      1  cantor 
      2, 3 voordracht 
      5  cantor 
      om thuis te zingen   

 

- 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. 
 

- groet 
v  De Heer zij met u, 
g  ook met u zij de Heer.  
 

- lied 96  voorspel 
      1 voorganger 

2 cantor  
3 voorganger en cantor 

      om thuis te zingen 
       

- smeekgebed  
- Kyrië & Gloria 299e voorganger en cantor 
          om thuis te zingen 
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DIENST van het WOORD 
 

- lezing 1 Petrus 3: 13 - 16  
- orgelmuziek   Arie J. Keijzer 
       *1932 

       ‘Uit uw hemel zonder grenzen...‘ 
       lied 527 

  
- lezing Johannes 2: 1 - 11 
- lied 525  voorspel 
      1 cantor 
      4 voordracht 
      5 voorganger en cantor 
      om thuis te zingen         

 
- uitleg en verkondiging 
- stilte 
- tekst  Gij hebt uw hart en ziel in ons gelegd,  

uw Geest ons als geleide toegezegd. 
Uw liefde is de grond van ons bestaan,  
Gij daagt ons uit dezelfde weg te gaan. 
Wij zijn door U gekend sinds het begin  
en dat alleen geeft onze dagen zin. 
Want tot dit ene zijn wij voorbestemd:  
te leven als geroepen door uw stem. 

 

Sytze de Vries 
uit: ‘Het liefste lied van overzee’ 

 

 
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 deze zondag bestemd 
voor het Missionaire werk van de PKN 

(zie het kerkblad op blz. 5) 
 u kunt een bijdrage overmaken op 

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

o.v.v.  Missionair werk 
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- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 

 
- lied 792  voorspel 

      1 voorganger en cantor 
      2 voorganger 
      3 cantor 
      4  voorganger en cantor 
      om thuis te zingen 

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen     (gesproken) 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Fuge in C 
        BWV 553/2 
 

 
 
 
 
 
 
 

AGENDA week 3 

 

 ma 18  jan    Het Kam-orgel en kerkmuziek  UITGESTELD 
 

           Een goed verhaal      UITGESTELD 
 

 do  21  jan 19.45  Kerkenraad        Sint-Catharijnekerk 
 

zo  24  jan 10.00  ds. Harry Doornbos      Sint-Catharijnekerk 
              3e Zondag na Epifanie 
          Dienst van Schrift en Tafel 
          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.catharijnekerk.nl 
 

 

 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

   familie Beije          aan de Rozemarijnstraat 
  mevrouw Vollmuller - Heidbuurt  aan het Gootepad 
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