
 
 

E R E D I E N S T 
 

14 maart 2021 
zondag ’Laetare’ 

‘Verheug u..’  
Psalm 122 

(4e zondag in de veertigdagentijd) 

 
 

 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
___________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Ineke Zuurmond - Borgonjen  (Zwartewaal) 

ouderling      Jelle-Jan Holwerda  
organist    Marco ‘t Hart 
lector    Jeannet Posma 
cantrix    Annemarie Timmer    



 

liturgische schikking 
 

‘de naakte kleden..’ 
Mattheus 25: 36 

 

                   ‘Ik was naakt en jullie kleedden mij..’ 
 

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte,  
tegen kou en tegen de blikken van andere mensen.  

We tonen met onze kleding iets over wie we zijn en hoe we ons voelen.  
We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd of creatief.  

Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben.  
Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt  

en ons niet bekleden met onrecht. 
 

bij de schikking 
 

kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt 
wat je met kleding biedt is waardigheid en warmte 

voor deze schikking worden de glazen bekleedt met touw 
een dik touw accentueert de open hartvorm 

in de glazen plaatsen we bloesemtakken 
ze vallen naar elkaar toe zodat er een soort ‘luchtig geweven kleed’ ontstaat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORBEREIDING 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek  Claude Goudimel 
       1514?-1572 

‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij..’ 
koraal, c.f. in de tenor 

 

- stilte 
 

- lied 122  declamatie 
 

- 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. 
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- drempel- en smeekgebed 
 

v  Eeuwige, onze God, 
  wij die U nooit hebben gezien, - 
a  zie ons hier staan. 
v  Wij die van U hebben gehoord, - 
a  hoor Gij ons aan. 
v  Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 
a  wees onze hulp, 
v  en dat Gij alles hebt gemaakt, - 
a  maak alles nieuw, 
v  en dat Gij ons bij name kent, - 
a  leer ons U kennen, 
v  die bron van leven wordt genoemd, - 
a  doe ons weer leven, 
v  die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
a  wees hier aanwezig. 
v  Barmhartige Vader, 
  omwille van……..  roepen wij tot U: 
a  Heer, ontferm u! 
v  Omwille van ……   roepen wij tot U: 
a  Christus, ontferm u! 
v  Omwille van …….  roepen wij tot U: 
a  Heer, ontferm u! 
a  Amen 

 

- kyriëlied 561  1 cantrix, 2 orgelvers, 3 cantrix, 4 orgelvers, 5 cantrix   
 

 
 
 

 

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 Jozua 4: 19 - 5: 1, 10 - 12 
- orgelmuziek  Koos Bons / Claude Goudimel 
       1921-1996  / 1514?-1572 

‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij..’ 
voorspel en koraal 

 

- lezing Johannes 6: 1 - 15  
- lied 836  1 cantorij, 2, 3 declamatie, 4 cantorij   
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- uitleg en verkondiging 
- panfluitmuziek  Jean Baptiste Loeillet de Gant 

1688-1720 

        Adagio 
 

- lied 546  1 cantrix, 2 orgelvers, 3 cantrix, 4 orgelvers, 5 cantrix   
 
 
 
 
 
 
 

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 vandaag bestemd voor 

KiA ‘Binnenlands Diaconaat’ 
 

u kunt uw gift overmaken op 

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

o.v.v. Binnenlands Diaconaat 
 

  

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

 
- lied ‘Behoed en bewaar Jij ons..’ 
 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn 
het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, 
een mens ‘lijk gezicht 
nabij ons in donk ’re tijden. 
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Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen; 
een vlam die niet dooft, 
in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 

 

- wegzending en zegen 
  v  . . . . . . 
    a   Amen    (gesproken) 
 

- orgelmuziek  Claude Goudimel 
       1514?-1572 

‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij..’ 
koraal, c.f. in de sopraan 

 

 
 
 

 

MEDEDELING 

 

Vastenactie 
   dit jaar kunnen geen Vastenmaaltijden georganiseerd worden..! 
     

    de Interkerkelijke Vastenactie gaat wél door met het thema  

‘Werken aan je Toekomst’ 
   wanneer u mee wilt doen kunt u een bijdrage storten op het nummer 
    dat staat in het kerkblad van Maart !  
    meer informatie: www.vastenactie.nl 
 

 

AGENDA week 11 

 

 do  18  mrt 19.45  Kerkenraad        digitaal 
 

  zo  21  mrt 10.00  ds. Geertje Zomer (Haamstede)  Sint-Catharijnekerk 

          voor kerkleden van 3231 + Rugge en buitengebied  

              Zondag Judica  (5e Zondag in de Veertigdagentijd) 

          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.catharijnekerk.nl 
 

 
 

     de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar,  
       

      familie Schram      aan het Slagveld  
     familie Schikker     aan de Schouw      
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vanaf zondag 21 maart   
Erediensten mét gemeenteleden 
max. 30 personen 
____________________________________________________________________________ 
 

 

wijk 3231 + Rugge en buitengebied 
wijk 3232 + 3237 
 

op de oneven week-nr’s de postcode 3231 + Rugge 
                                                         en buitengebied 
en op de even week-nr’s de postcode 3232 + 3237 
 

vooraf aanmelden 
 

aanmelding: 
 

via website 
www.info@catharijnekerk.nl 
 
per telefoon 

06 181 990 07 
 

aanmelding kan tot zaterdags, 18.00 uur 
 

start  week 11   21 maart    postcode 3231 + Rugge                          en buitengebied 
       week 12   28 maart    postcode 3232 + 3237 
 

____________________________________________________________________________ 
 

op Goede Vrijdag is er een Wake 
om 19.30 uur 
Sint-Catharijnekerk 
 

voor deze Wake gaat de uitnodiging uit 
naar alle gemeenteleden 
 

vooraf aanmelden 
via website:  www.info@catharijnekerk.nl 

of 
telefoon 06. 181 990 07 
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