
 

 

E R E D I E N S T 
 

29 augustus 2021 
zondag ’13e na 

Trinitatis’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIENST  

van SCHRIFT  
en BEVESTIGING 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos    
ouderling   Herman Bloemhof        
organist    Marco ‘t Hart 
lector    Lineke Landman    



 

 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Marco Enrico Bossi 
          1861-1925 

        Canzoncina per Organo 
 

- stilte 
 

- lied van bemoediging  121  1, 4        (wij gaan staan) 
 

- drempelgebed  
  v  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
  a    Amen.  
 

- lied  84  1, 2                
(wij gaan zitten) 

- smeekgebed  
  . . . . . . . zo roepen wij tot U: 
- kyriëlied  413  3 
 

- glorialied   413  1, 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 Zacharia 8: 1 - 8, 18 - 23 
- lied   87 

 

- lezing Openbaringen 21: 1 - 5 
- orgelmuziek  Moritz Brosig 

         1815-1887 

       Postludium  
opus 11 nr.5 

 

- het Woord verwoord 
 

- lied  766  1, 3   
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AFSCHEID, BEVESTIGING, VERWELKOMING 
AMBTSDRAGERS en TAAKDRAGERS 
 

- afscheid van hen die aftreden 
  Dick Boogaard 
  Leen van Geest 
  Jelle Holwerda 
  Anne-Marie Hordijk 
  Rienk Koopmans 
  Tom van der Lugt 
  Rita van de Polder 
  Annette Schot 
  Kine Schuurman 
  Ronald van de Vliet 
  

- presentatie van hen die aantreden 
  Jeanette van Dalsem 
  Klaas Jut 
  Theun Klein 
  Dirk Wolthaus 
 

 . inleiding 
 . gelofte 
 . gebed en zegen 
 

- vraag aan de gemeente             (wij gaan staan) 

  v Gemeente, 
  wilt u deze gemeenteleden als ouderling  
   ontvangen in uw midden, hen hooghouden in hun ambt 
  en hen dragen in uw gebeden? 
 

  g Ja, dat willen wij van harte 
                       (wij gaan zitten) 

- lied 362: 1, 2 
 

- verwelkoming van de aangetreden ambtsdragers 
 
AFSCHEID van ds. Harry Doornbos 
 

DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- gaven 
            

voor de kerkelijke inzameling: NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 

 

 

 

voor de diaconale inzameling: NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 
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- gebeden 

. lied   863  1, 2, 5, 6 

. dankgebed 

. voorbeden en stil gebed 

. onze Vader 
 

- lied  175  1, 2, 3               (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
                        

- orgelmuziek  Johann Christian Heinrich Rinck 
         1770-1846 
       Praeludium in F 
 

         

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

 

 
 

AGENDA week 35 

         

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

         21.30  beiaardconcert 21.30 uur  Sint-Catharijnetoren 

             BOUDEWIJN ZWART  
              (Dordrecht) 
 

zo  05  sep 10.00  Eredienst van Bevestiging en Intrede      
                          Sint-Catharijnekerk 

            ds. HARRY DOORNBOS 
          ds. EIBERT KOK      
          Zondag 14e na Trinitatis 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
             wilt u deze Viering bijwonen, 
            dan VOORAF opgeven aan de scriba, W. Delwel. 
           scriba@protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 ma  06  sep 20.15  orgelconcert       Sint-Catharijnekerk 
          SIETZE DE VRIES  
            (Groningen) 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

   de familie Doornbos      aan de Koekoekslaan te Oostvoorne  
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