
 
 

E R E D I E N S T 
 

12 september  
zondag ’14e na Trinitatis’ 

 
 

 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
__________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Erica Scheenstra  (’s Hertogenbosch) 

ouderling   Dirk Wolthaus  
organist    Marco ‘t Hart 
lector    Willem Delwel 



 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek  Johann Pachelbel 
1653-1706 

Ricercar in c  I 
 
 

- stilte 
 

- lied  215  1, 2, 3              (wij gaan staan) 
 

- bemoediging 

 
 
- drempelgebed  
v  Trouwe God, 
  U die ons geroepen hebt, ons aanziet en wil kennen: 
a  blijf naar ons zoeken! 
v  Als wij niet horen, vluchten in zwijgen, - 
  Noem onze naam, noem ons uw geliefde: 
a   blijf naar ons zoeken! 
v  Die aan ons vasthoudt, ons leven ten goede: 
a  sta ons voor ogen! 
v  Doe ons elkaar zien zoals Gij ons ziet: 
a   sta ons voor ogen! 
v:  Die ons geroepen hebt, hoor ons gebed! 
a  AMEN. 
 

- lied  215  6, 7                
(wij gaan zitten) 
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- smeekgebed  
- kyrië 

 
 

- glorialied  305 
 
 
 
DIENST van het WOORD 
 

- groet 
 

 
 

- gebed bij de opening van de Schrift 
 

- lezing Genesis 41: 25 - 38 
- lied  166a 1, 2, 10   

 

- lezing Mattheus 22: 34 - 40  
- lied  320  1, 2, 3 

 
- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Johann Pachelbel 

1653-1706 

Ricercar in c  II 
 

- lied  992  
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- gaven 
    

           

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

 

 

 

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   973                  (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek  Johann Pachelbel 
1653-1706 

Ricercar in c  III 
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MEDEDELING 

         

wo 15  sep  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 37 

         

 VANMIDDAG  17.00  Vespers         Sint-Catharijnekerk 
 

          de eerste in een serie van 10 Vespers 
          iedere 2e zondag van de maand om 17.00 uur 
 

ma 13  sep 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

        20.15  orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
          COR ARDESCH  
           (Dordrecht) 
           

di  14  sep 19.45  Kerkenraad        De Sjoel 
 

wo 15  sep 14.00  Stadswandeling (met gidsen)  De Sjoel 
 

do   16  sep 20.00  ‘Alles wat Ademt’      Sint-Catharijnekerk 
                     (hoofdingang) 
 

zo  19  sep 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
           ds. HARRY DOORNBOS 
          (Oostvoorne) 

         Zondag 15e na Trinitatis 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

 ma  20  sep 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

         20.15  orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
          GEERTEN LIEFTING 
           (Woerden) 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

    mevrouw Van der Graaff - Rietdijk     aan de Lumeyweg 
   mevrouw Krieg - Mostert         aan de Glacisweg 
                    Hellevoetsluis 
  

 

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

