
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

8 augustus 2021 
zondag ’10e na Trinitatis’ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger   ds. Harry Doornbos   
ouderling/lector  Joke van der Lugt 
organist     Marco ‘t Hart 



 
 

 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   1740-1791 
        John Alcock jr. 

        Siciliano 
 

- stilte 
 

- lied  280   voorspel  (Trio)         (wij gaan staan) 

Gerard de Wit  * 1985 
1, 4, 5                           

 

- 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  280   6, 7                
(wij gaan zitten) 

 

- smeekgebed  
- Kyrië & Gloria  299e  
 

 

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 1 Koningen 17: 8 - 16 
- lied  34  1, 2, 4   

 

- lezing Johannes 6: 22 - 35  
- lied  390   
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- het WOORD verwoord 
- orgelmuziek   John James  

          ?-1745 

         Voluntary in A minor 
             .  Adagio 
             .  Moderato 

 
 
 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- gaven 
            

de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op 

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

 

 
 

vandaag is de diaconale KiA inzameling  
voor het zendingswerk onder christenen in het 

Islamitische Pakistan 
uw gave kunt u overmaken op 

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

o.v.v. Pakistan 
(zie ook het Kerkblad, pagina 5) 

 

 

- gebeden 
 . lied 995  

. dankgebed 

. voorbeden en stil gebed 

. onze Vader 
 

- lied  687   1, 3              (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen     (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Thomas Sanders Dupuis 
         1733-1796 

Trumpet Voluntary 
 

         

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

         

wo 18 augustus 14.00 ZOMERWANDELING 
 

          Wij nodigen u uit voor een wandeling door Brielle 
          de start is vanuit De Sjoel aan de Turfkade 16. 
          Om 14.00 uur is de verzameling. 
          Onderweg is er een kop thee in de Catharijnekerk 
          en ongeveer 15.30 uur een gezellige afsluiting,  
           weer in De Sjoel. 
            Geeft u zich op bij Teuni Langendoen tel. 416990 
          of bij Willem Meyboom, 06.53153293 
          De wandeling is (uiteraard ook) voor ‘minder mobiele’ 
           mensen aangepast! 

 

 
 

AGENDA week 32 

         

 ma 09  aug 19.00  beiaardconcert 
          Gideon Bodden       Sint-Catharijnetoren 
            (Amsterdam) 
 

        20.15  orgelconcert  
          RIEN DONKERSLOOT    Sint-Catharijnekerk 
            (Amersfoort) 
 

 zo  15  aug 10.00  Dienst van Schrift en Tafel   Sint-Catharijnekerk 
           ds. Egbert Rietveld      
           (Goes) 
         Zondag 11e na Trinitatis 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
  

 ma 16  aug 19.00  beiaardconcert       Sint-Catharijnetoren 
            BOB VAN DER LINDE  
             (Arnhem) 
 

        20.15  orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
          MATTHIAS HAVINGA  
           (Amsterdam) 
 

za  21  aug 16.00  4e INLOOPCONCERT     Sint-Catharijnekerk 
          VINCENT DE RIDDER (orgel) 

            (Genemuiden) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

 
 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

   mevrouw De Roos - Vermeulen   Gasthuis aan het Slagveld  
  mevrouw Van der Borden - Plomp  Gasthuis aan het Slagveld   

 

4 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

