
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

31 oktober 2021 
zondag ’22e na Trinitatis’ 

 
 
 
 

 
 

Allerheiligen   Wassily Kandinsky 

 
 
 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
___________________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Harry Doornbos  (Oostvoorne)  
ouderling   Joke van der Lugt  
organist   Kees van Eersel (Goes) 

lector    Maty van der Kooij    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

           ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit..’ 
         Sonatina uit Cantate 106 
 
 

- stilte 
 

- lied  90   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  90   8               

(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  89  1, 5 
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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  23: 1 - 20,  25: 7 - 11 
- lied  164   

 
- lezing Marcus 12: 18 - 27 
- lied  727   1, 2, 3, 5, 7, 10  

 
- het WOORD verwoord 
- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        ‘Alle menschen müssen sterben..’ 
         BWV 643 

 
- lied  731  

 
 
 

 
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 

 
AFSLUITING 
 

- lied  650               (wij gaan staan) 
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-  v wegzending en zegen 
 a  Amen     (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Max Reger 
        1873-1916 

        ‘Ein feste Burg ist unser Gott..’ 
         opus 67.3 
 

         

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

in het OFFERBLOK 
 

 

MEDEDELING 

     

a.s. Dinsdag 2 november is het ‘Allerzielen’ 
ieder jaar wordt op 2 november  

de gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht, 
in 2019 heeft onze gemeente voor het eerst deze gedenkwaardige dag  

extra aandacht gegeven door de Sint-Catharijnekerk voor bezoek open te 
stellen,  

om familieleden die dat jaar of eerder stierven te gedenken  
en daarvoor een kaars te ontsteken, 

dit jaar kunt u op dinsdag 2 november  
tussen 14.00 en 19.00 uur in onze kerk terecht. 

 

 

AGENDA week 44 

     

ma 01  nov 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

  di  02  nov 14.00  Allerzielen         Sint-Catharijnekerk 
      

do  04  nov 20.00  ‘Alles wat Ademt’      Sint-Catharijnekerk 
 

zo  07  nov 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
           ds. EIBERT KOK 
         Zondag 1e van de Voleinding 
         Bevestiging tot Ambtsdrager, Wim Littooij 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

 ma  08  nov 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

 wo  10  nov 20.00  ‘Het Gesprek’        De Sjoel 
          tussen religie en filosofie 
          gast, dr. Tjaard Barnard  
          vg. Arminiuskerk, Rotterdam, thema: ‘Verlichting’ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

     familie Marree       aan het Asylplein 
    familie Stolk        aan de Stoep 
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