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22 augustus 2021 
zondag ’12e na Trinitatis’ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger dr. Peterjan van der Wal  (Rockanje) 

ouderling   Jelle-Jan Holwerda  
organist   Marco ‘t Hart  
lector   Janie Klerk 
m.m.v.   Annemarie Timmer, sopraan 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Louis Vierne 
        1870-1937 

        24 Pièces en style libre 
Préambule 
opus 31  

 

- stilte 
 

- lied  212  1allen, 2vg, 3allen         (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  
v  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 

- lied  212  4, 5                
(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 305  

 
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 2 Koningen 4: 42 - 44 
- lied  78  2, 14  
 
- lezing Marcus 8: 1 - 21 
- lied  687  3  

 
- uitleg en verkondiging 
- muziek  Cesar Franck 
     1822-1890 

     ‘Panis angelicus…’ 
     sopraan en orgel   
 

- lied  978  1allen, 2vg, 3allen, 4allen   
 
 

 
 

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 

 

- lied  834                  (wij gaan staan) 

 
 

3 



 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
                        

- orgelmuziek   Alexandre Guilmant 
1837-1911 

L'Organiste liturgiste 
Sortie  
opus 65  

 
         

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

 

 

 

AGENDA week 34 

         

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

       20.15  orgelconcert  
         MAURITS BUNT      Sint-Catharijnekerk 
           (Apeldoorn) 
 

za  28 aug 16.00  BRUISEND BRIELLE 
            5e INLOOPCONCERT     Sint-Catharijnekerk 
         LEO HANS KOORNNEEF     (hoofdorgel) 
         m.m.v. MAURITS BUNT    (kistorgel/piano) 

             LISA BUNT         sopraan 

            ALEXANDER BUNT   bariton 

            HARALD BUNT     viola di gamba   
  

zo  29 aug 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
          ds. HARRY DOORNBOS      
        Zondag 13e na Trinitatis 

         te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
  

 ma 30 aug 20.15  orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
         JACO VAN LEEUWEN  
          (Noordwijk) 
 

        21.30  beiaardconcert 21.30 uur   Sint-Catharijnetoren 

           BOUDEWIJN ZWART  
            (Dordrecht) 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

   de heer  Van Ensbergen     Burg. Egter van Wissekerkeplein  
  mevrouw  De Vries - De Koe   Plantageweg        
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