
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

18 april 2021 
zondag ’Miserere cordia’ 

‘Gods goedertierenheid...’ Psalm 33: 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Janneke Herweijer  (Kloetinge)  
ouderling   Joke van der Lugt  
organist    Jan Meuleman 
lector    Klaas Jut    
cantor    Willem Chr. Meyboom 



 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Präludium und Fuge in d 
        BWV 554 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        ‘Jesus Christus, unser Heiland...’ 
         BWV 626 
 

- stilte 
 

- lied  637   voorspel            (wij gaan staan) 
        1, 2 cantor, 3 orgelvers, 4 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. 
 
- drempelgebed  
v  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 
- lied   98   voorspel             
        1, 2  cantor 
        om thuis te zingen 

 
                       (wij gaan zitten) 
 

- smeekgebed  
- kyrië  (gesproken) 

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  645   voorspel 

          1, 2  cantor, 6 orgelvers  
          om thuis te zingen 
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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 Genesis 28: 10 - 22 
- lied   150  voorspel 

1, 2 cantor 
       om thuis te zingen 
 

- lezing Lucas 24: 13 - 35 
- lied  646  voorspel 

       1 cantor, 2, 3 declamatie, 4 cantor 
       om thuis te zingen  

 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Max Reger 

  1873-1916 

  ‘Jesus, meine Zuversicht...’ 
  opus 135a nr. 13 
 

- lied  650  voorspel 
       1, 2 cantor, 3, 4, 5 declamatie, 6 orgelvers, 7 cantor 
       om thuis te zingen  

 

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 

Binnenlands Diaconaat 
 

Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze 
hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is 
meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De 
Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie 
wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra 
tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.  
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/vrolijkheid  
 

u kunt uw gift overmaken op NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Binnenlands Diaconaat 
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- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 

 

- lied  943  voorspel             (wij gaan staan) 
       1 cantor, 3 orgelvers, 6 cantor 
       om thuis te zingen 

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gesproken) 
                       (wij gaan zitten) 
 

- orgelmuziek  Toon Hagen 
       *1959 

       ‘Zing ten hemel toe...’ 
        lied 645 

 
         

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling  
voor 3 doelen: Kerk, Diaconie en onderhoud 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

AGENDA week 16 

 

 do  22  apr 19.45  Kerkenraad        digitaal   
 

zo  25  apr 10.00  ds. Harry Doornbos      Sint-Catharijnekerk 
           Zondag Jubilate 

          voor alle kerkleden, vooraf aanmelden  

          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.catharijnekerk.nl 
 

 
 
 
 

 

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

     mevrouw Adrie Burghoorn    aan het Maarland NZ  
    mevrouw Wilma van der Horst   aan de Jan Matthijssenlaan     
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http://www.kerkomroep.nl/
http://www.catharijnekerk.nl/

