
 
 

E R E D I E N S T 
 

6 juni 2021 
zondag ’1e na Trinitatis’ 

 
 

 
 

 Storm op het meer …  Rembrandt van Rijn 

 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
__________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Annabell de Jong (Hellevoetsluis)   
ouderling   Rienk Koopmans       
organist    Jan Meuleman  
lector    Lineke Landman    
cantor    Willem Chr. Meyboom 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
- orgelmuziek   Anthoni van Noordt 
        1619-1675 

        ‘Here mijn God, Gij hoedt mijn leven...’ 
        Psalm 7 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Dietrich Buxtehude 
        1637-1707 

        ‘Nun bitten wir den Heiligen Geist...’ 
        BuxWV 208 
 

- stilte 
 

- lied  65  voorspel           (wij gaan staan) 

       1, 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. 
 

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

(wij gaan zitten) 

- lied   146c voorspel            

       1, 7 cantor 
       om thuis te zingen 

 

- smeekgebed  
- kyrië- & glorialied  299j  voorspel 
             1, 2, 3, 4 cantor 
             om thuis te zingen 
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DIENST van het WOORD 
 

- gebed bij de opening van de Schrift 
 

- lezing Psalm 65: 1 - 2, 6 - 9 
- orgelmuziek  Willem Vogel 
       1920-2010 

       ‘De stilte zingt U toe, o Here...’ 
        Psalm 65 
   

- lezing Marcus 4: 35 - 41  
- lied  270  voorspel      uit: Zingende gezegend 

1, 2 cantor, 4 orgelvers, 6 cantor 
       om thuis te zingen 
 

1. De Heer beschut wie bij Hem schuilen,  
Hij is een rots, een zon, een schild,  
een schouder om op uit te huilen,  
een stem die wind en water stilt,  

 

2. de goede grond van ons vertrouwen,  
een vast en veilig fundament,  
waarop de hoop een huis kan bouwen -  
gezegend wie die schuilplaats kent! 

 

4. Wie weet wat ons de tijd zal leren - 
hoe zal ons leven verder gaan; 
op alle paden leeuwen, beren? 
Vlak voor u zal de herder staan! 

 

6. Houd moed! Al gaat door duizend kuilen 
uw pad niet zó als gij het wilt, 
de Heer beschut wie bij Hem schuilen, 
Hij is uw rots, uw zon, uw schild. 

 

- uitleg en verkondiging ‘Dwars door de storm…’ 
- lied  939  voorspel 
       1 cantor, 2 orgelvers, 3 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 
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de diaconale inzameling is vandaag voor 

Missionaire arbeid 
u kunt uw gave hiervoor overmaken op 

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

o.v.v. Missionaire arbeid 
 

 

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

 

- lied  418  voorspel             (wij gaan staan) 
     1, 2 allen 
    om thuis te zingen                  

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gesproken) 
 

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 
       1685-1750 

       ‘Wo soll ich fliehen hin...’ 
        BWV 646 

 
         

aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling  
voor 3 doelen: Kerk, Missionaire arbeid en Onderhoud 

 

 
 

AGENDA week 23 

         

do  10  jun 19.45  Pastorale en Diaconale raad  De Sjoel 
 

zo  13  jun 10.00  ds. Harry Doornbos      Sint-Catharijnekerk 
         Zondag 2e 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,  
       

   familie Dob         aan de Mallegout 
  familie Van Velden      aan de Jacoba van Beierenstraat    
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