
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

17 oktober 2021 
zondag ’20e na Trinitatis’ 

 
 
 
 

 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos (Oostvoorne) 
ouderling   Dirk Wolthaus  
organist    Jan Meuleman 
lector    Ton Menkveld 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek  Anthoni van Noordt 

       1619-1675 

       ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer...’ 
        Psalm 116 

 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek  Willem Vogel 
       1920-2010 

       ‘Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God...’ 
         Psalm 16 
 

- stilte 
 

- lied  16  1                (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  16  3               

(wij gaan zitten) 

 

- smeekgebed  
   . . . zo roepen wij tot U: 
- kyriëlied  281  1, 2, 3, 4 
 

- glorialied   68  7 
 
 

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 Genesis 12: 1 - 8, 15: 1 - 6 
- lied   803  1, 2, 3, 6 

 
- lezing Marcus 10: 32 - 45 
- lied  538 

 
- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 
       1685-1750 

       ‘In dich hab‘ ich gehoffet, Herr…’ 
        BWV 640 
        (tekst, zie lied 941) 
 

- lied  941   

 
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 

 

- lied   909                  (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek  Johann Ludwig Krebs 
       1713-1780 

       ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan...’ 
         Krebs-WV 549 
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aan de uitgang is er voor de kerkgangers één inzameling  
voor 3 bestemmingen: Kerk, Diaconaat en Onderhoud 

 

 
 
 
 

MEDEDELING 

     

digitale adressen van de Kerk 
 

het oude E-mailadres van de kerk en ook van de Website van de kerk 

zijn vanaf heden 
 

E-mailadres:    info@protestantsegemeentebrielle.nl 
 

en de Website van de kerk:  www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

(de oude adressen zijn niet meer bruikbaar!) 
 

 

AGENDA week 42 

     

ma 18  okt 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

       20.00  ‘(Orgel)muziek in de Eredienst’  Sint-Catharijnekerk 
           1e van vier avonden, ‘historische,  
             technische en culturele positie  
             van het orgel 
 

  di  19  okt 20.00  Diaconale raad       Consistoriekamer 
 

wo 20  okt 20.00  Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’  Consistoriekamer 
 

do  21  okt 19.45  Kerkenraad        De Sjoel 
 

zo  24  okt 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
           ds. EIBERT KOK 
         Zondag 21e na Trinitatis 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

 ma  25  okt 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

       20.00  ‘Een goed Gesprek’     De Sjoel 

           een discussieavond 
               (tussen 20 en 60 jaar) 
          thema, bespreking van het boek 
          ‘Rehible’ van Inez van Oord. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

     familie Van der Velden    aan de Gerard van Voornestraat 
    de heer Wim Klip      aan de Not. Van der Blinklaan  
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