
 
 

E R E D I E N S T 
 

15 augustus 2021 
zondag ’11e na Trinitatis’ 

 
 

 
 
 

DIENST van SCHRIFT en TAFEL 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
______________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Egbert Rietveld  (Goes) 

ouderling   Rienk Koopmans      
organist    Jan Meuleman  
lector    Auke Jan van den Hout    



 

 
 
 
VOORBEREIDING 
 
- orgelmuziek   Jan Zwart 

        1877-1937 

        ‘Prijs den Heer met blijde galmen...’ 
        Toccata Psalm 146 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Max Reger 
        1873-1916 

        ‘Ach Gott, verlaß mich nicht...’ 
        opus 79b nr. 1 
 
 

- stilte 
 

- lied  216   voorspel                   (wij gaan staan) 

        1, 2, 3 

 
- bemoediging en drempelgebed 
v  Onze hulp is de naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v   Uw ogen houdt Gij, Heer, gericht op ons.  
    In uw geduld en richtende liefde  
    worden wij aangespoord om werkelijk te leven:  
   open en betrokken op anderen,  
    levend vanuit de bron die Uw woord voor ons wilt zijn.  
   Hoe vaak leven wij aan Uw stem voorbij en blijven we ook   
     onbereikbaar voor elkaar 
g   ontferm U HEER! 
v   leer ons te leven in het spoor van Jezus, Uw zoon.  
   Door alles heen bleef hij trouw aan mensen.  
   Hij gaf mensen stem, uitzicht op leven. 
g   Dat op hem ons hart zich zal blijven richten.  
   Amen! 
 

- lied   146   voorspel 
        1, 3, 4               

(wij gaan zitten) 
 

- gebed om de nood in de wereld  
- Kyrië & Gloria  299e 
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DIENST van het WOORD 
 

- groet 
  v  De Heer zal bij u zijn, 
  g  de Heer zal u bewaren.  
- gebed bij de opening van de Schrift 
 

- lezing Marcus 7: 31 - 37 
- lied   534  voorspel 
       1, 3, 4 

 

- uitleg en verkondiging 
- lied ‘Wie roept mij, kent mij, deelt mijn brood..’  
    voorspel 
    1, 2 
 

Wie roept mij, kent mij, deelt mijn brood, mijn adem 
bewoont mij als een stad, 
zo ver, zo donker, vreemd en onbegaanbaar, 
wie zoekt, wie wint mijn hart. 
Een stem, een hand – o Hij weet mij te vinden, 
Hij maakt mij openbaar, 
ik noem Hem God, mijn Schepper, mijn Beminde, 
Hem dank ik mijn bestaan. 
 
Gij kent mij God, Gij hebt mij overwogen, 
Gij riep mij bij mijn naam, 
in U ben ik geboren en getogen, 
ik kan U niet ontgaan. 
Geen hoogte, diepte zal mij van U scheiden, 
de nacht licht als de dag, 
bevrijdend staat Gij immer aan mijn zijde, 
hoe ben ik in uw macht. 
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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 Werelddiaconaat onder jongeren in het arme Ghana 

uw gave kunt u overmaken op 

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

o.v.v. Ghana 
(zie ook het Kerkblad, pagina 5 of www.kerkinactie.nl/kerknoordghana) 

 

 
 

- voorbeden  
  lied  647   1 solo, 2 allen, 3 solo, 4 allen  
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DIENST van de TAFEL 
 

- v nodiging  
 

- het grote dankgebed: 
  v  de vrede van de HEER is met u allen! 
  g  ZIJN VREDE IS MET U. 
  v  Verheft uw harten, 
  g WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
  v  laten wij danken de HEER onze God 
  g  HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN 
  v  ja, waarlijk, het past ons… 
     … zingen wij U de lofzang toe:   
 

- lied 404e 
 

v   ja, gezegend zijt Gij om deze tekenen van brood en wijn... 
   ... door Jezus Christus, onze Heer. 
a   MARANATHA. 
 

a  Onze Vader.. 
    
- instellingswoorden 
- lied 408e    
 

- gemeenschap van brood en wijn -  
 

- orgelmuziek   Georg Böhm  
        1661-1733 

        ‘Vater unser im Himmelreich...’ 
        IGB 22 
 

Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        ‘Vater unser im Himmelreich...’ 
        BWV 737 

 
- wij wensen elkaar de ‘vrede van Christus’ 
 

(wij gaan staan) 

- wegzending en zegen, lied 430 
 

- orgelmuziek   Willem Vogel 
        1920-2010 

        ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here...’ 
        lied 146 
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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 33 

         

 ma 16  aug 19.00  beiaardconcert 
          Bob van der Linde      Sint-Catharijnetoren 
            (Arnhem) 
 

        20.15  orgelconcert  
          MATTHIS HAVINGA     Sint-Catharijnekerk 
            (Amersfoort) 
 

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

            (Genemuiden) 
 

  zo  22  aug 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
           dr. PETERJAN VAN DER WAL      
           (Rockanje) 
         Zondag 12e na Trinitatis 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
  

 ma 23  aug 19.00  beiaardconcert       Sint-Catharijnetoren 
            ANDRE KUKOLJA  
             (Amersfoort) 
 

        20.15  orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
          MAURITS BUNT  
           (Apeldoorn) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

 
 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

   mevrouw Koernap        Gasthuis aan het Slagveld  
  mevrouw Auperlé         Gasthuis aan het Slagveld   
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