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25 april 2021 
zondag ’Jubilate’ 

‘Juich voor God..’  Psalm 66 

 
 
 

 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Harry Doornbos 
ouderling   Jacqueline Groenewegen  
organist   Marco ‘t Hart 
lector    Trudy Morgenstern 
cantrix   Annemarie Timmer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
- orgelmuziek    
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek  voorspel Cornelis Hendrik van Kooten 
            1913-1991 

koraal   Nico Verrips 
            1929-2020 

            ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen…’ 
              zetting 2  
 

- stilte 
 

- lied  66  voorspel Nico Verrips        (wij gaan staan) 

       1, 3 cantorij 
 

- 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. 
                       (wij gaan zitten) 

- drempel- smeekgebed  
v  . . . . . . . 
    zo roepen wij tot U 
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   977  voorspel  Adriaan Engels 

1 cantrix  
2 orgelvers  Christiaan Winter 
3 declamatie  
4 cantrix 
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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 Ezechiël 34: 1 - 10 
- lied  82  voorspel   Adriaan Kousemaker 

1 cantrix  
2 declamatie  
tussenspel  Folkert Grondsma 
3 cantrix  

 

- lezing Johannes 10: 1 - 15 
- lied  72a   

 
- WOORD verwoord 
 

- lied  Samuel Wesley 

    1766-1837 

Jubilate  ‘O be joyful..’  cantorij 
vertaling, Psalm 100    

 
 
 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- gaven 
 

- lied  23c  1, 2  cantrix 

       3  declamatie 
       4, 5 cantrix 
 

         

de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op 

NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 

 

 
 

de diaconale inzameling kunt u overmaken op 

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

 

 

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

- lied   William Boyce              (wij gaan staan) 

     1711-1779 

‘Blessing and Glory...’ cantorij 

    tekst,  Blessing and glory and wisdom and thanksgiving 
        and honour and power and might, 
        be unto our God for ever and ever. Amen.  
        Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Amen. 
        Openbaringen 7: 12 
                    

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen     (gesproken) 

                        (wij gaan zitten) 
 

- orgelmuziek  voorspel, koraal   Nico Verrips 
               1929-2020 

               ‘Breek, aarde, uit in jubelzangen…’ 
                zetting 1  

 
         

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling  

voor 3 doelen: Kerk, Diaconie en onderhoud 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

AGENDA week 17 

 

  wo 28  apr 20.00  Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’  Consistoriekamer   
 

  zo 02  mei 10.00  ds. Evert-Jan Vledder     Sint-Catharijnekerk 
         (Hellevoetsluis 
         Zondag Cantate 

          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 Van Marion – Bravenboer  aan de Ds. Rijckewaerdstraat 
   de heer Varekamp        aan de Ommeloop       
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