
 
 

E R E D I E N S T 
 

19 september 2021 
zondag ’15e na Trinitatis’ 

 
 
 

 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Harry Doornbos (Oostvoorne)  
ouderling   Jeanette van Dalsem  
organist   Jan Meuleman 
lector    Afke Holwerda 
cantor    Willem Chr. Meyboom 



 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Praeludium in e-moll 
        BWV 533/1 
 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Johan van Dommele 
        *1927 

        ‘Steek nu voor God de loftrompet...’ 
        Psalm 95 
 
 

- stilte 
 

- lied  95  1, 2               (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   209               
(wij gaan zitten) 

 
- smeekgebed  
- kyrië,      cantor / allen 
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- glorialied    302  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 Deuteronomium 13: 1 - 5 
- lied   139  1, 2, 14 

 
- lezing Marcus 9: 30 - 37 
- lied  991  1a,  2m,  3v,  4m,  5v, 6 orgelvers,  7a,  8a 

 
- het WOORD verwoord 
- orgelmuziek  Detleff A.N. Krüger 
       *1948 

       ‘O Christus, woord der eeuwigheid...’ 
       lied 826 
 

- lied  826 
 

 

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 

 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 
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- lied   869   1, 6, 7             (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 

        1685-1750 

        Fuge in e-moll 
        BWV 533/2 
 

         

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

 

 
 
 
 

MEDEDELING 

     

Zondag 26 september a.s. is er de STARTZONDAG 2021 
 

er is een leuk programma voor de  kinderen..!!! 
 

heel CATHARIJNE BAKT!! 
doet u mee aan de taart-bakwedstrijd?? 

 

-  breng uw baksel mee voor bij de koffie! - 
 

 

AGENDA week 38 

     

ma 20  sep 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

        20.15  orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
          GEERTEN LIEFTING  
           (Woerden) 
           

zo  26  sep 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
           ds. EIBERT KOK 
         Zondag 16e na Trinitatis 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

 ma  27  sep 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

         20.15  orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
          JAN HAGE 
           (Utrecht) 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

    de heer Koster        aan de Plantageweg 
   de heer Oostrijck      aan de Plantageweg 
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http://www.kerkomroep.nl/
http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

