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30 mei 2021 
zondag ’Trinitatis’ 

 
 

 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos  
ouderling   Joke van der Lugt   
organist    Marco ‘t Hart  
lector    Maty van der Kooij    
cantrix    Annemarie Timmer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Friedrich Wilhelm Zachau 

1663-1712 

‘Allein Gott in der Höh sei Ehr…’ 
 

- stilte 
 

                      (wij gaan staan) 

- 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 lied 277  orgelvers, cantrix 

(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  304  cantorij  
 
 

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 
 
- lezing Exodus 3: 1 - 15  
- lied   811 

 
- lezing Mattheus 28: 16 - 20  
- lied  993  1, 2 cantrix, 3, 4, 5, 6 declamatie 7 cantrix   

 
- het WOORD verwoord 
- orgelmuziek  Andreas Nicolaus Vetter 

1666-1734 

‘Allein Gott in der Höh sei Ehr…’   
 
- lied 8  voorspel  Cor Kee 

1900-1997 
     1, 2 cantrix, 3, 4 orgelvers, 5, 6 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 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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- lied  150  cantorij  muziek, Marco ‘t Hart      (wij gaan staan) 

 

    Antifoon: 
 Halleluja! Looft God in zijn heiligdom! 
 Looft Hem in zijn machtig uitspansel! 
 

 Looft Hem om zijn machtige daden, 
 looft naar zijn geweldige grootheid 
 looft Hem met bazuingeschal, 
 looft Hem met harp en citer! 
 Antifoon 
 

 Looft Hem met tamboerijn en reidans, 
 looft Hem met snarenspel en fluit, 
 looft Hem met klinkende cimbalen, 
 looft hem met schallende cimbalen! 
 Antifoon 
 

 Alles wat adem heeft, love de HERE! 
 Halleluja! 
 Antifoon 

 

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

- orgelmuziek   Johann Gottfried Walther 
1684-1748 

  ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr…’   
 

 
 
 

AGENDA week 22 

         

zo  06  jun 10.00  ds. Annabell de Jong      Sint-Catharijnekerk 
         (Ouddorp) 

         Zondag 1e na Trinitatis 

          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 ds.  Gerdientje Kramer  aan de Krammer  
  familie ds. Doornbos      aan de Koekoekslaan, Oostvoorne   
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