
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

14 november 2021 
zondag ’2e van de Voleinding’ 

 
 
 

 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
_____________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Dick ter Horst  (Hellevoetsluis)  
ouderling  Jeanette van Dalsem    
organist   Marco ‘t Hart  
lector   Jeannette Klein 



 

 
VOORBEREIDING 
 
- orgelmuziek 
 

- welkom en mededelingen 
 

- orgelmuziek 
 
 

- stilte 
 

- lied  9   1, 2, 4                    (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   9   5               

(wij gaan zitten) 

 
- smeekgebed  
- kyrië 

 
 

- glorialied  713  1, 3, 5  
 
 

 
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 
 

2 



- lezing 2 Kronieken 7: 11 - 16 
- lied   89  13 

 
- lezing Johannes 10: 22 - 30 
- lied  825  6, 8 

 
- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek 
 
- lied  756  1, 6, 7, 8 

 
 
 
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 het  
Hospice Calando in Dirksland. 

u kunt uw gaven geven op NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Calando 
 

 
- gedachtenis aan Jacob Groenewegen 
 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 

 
- lied  601    2, 3                 (wij gaan staan) 

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
                        

- orgelmuziek 
 

         

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

in het OFFERBLOK 
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MEDEDELINGEN 

     

de avond rond het ‘Kam-orgel en Kerkmuziek’ op 15 november a.s.  
gaar door ziekte NIET door! 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

de Crea-doe-club maakt dit jaar wederom prachtige KERSTKRANSEN 
wanneer een krans t.b.v. onze kerk wilt bestellen kan dit aan 

de tafel bij de ingang van de kerk! 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

VANAVOND is er de volgende Vespers in de Catharijnekerk 
om 17.00 tot 17.45 uur 

lector is deze keer Corrie van der Heiden 
organist Kees van Eersel ut Goes 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Sirkelslag KIDS 
Op vrijdagavond 19 november is er Sirkelslag Kids voor alle kinderen 
van 8-12 jaar! Sirkelslag is een spel dat overal in Nederland tegelijk 
gespeeld wordt via internet. Teams uit verschillende plaatsen doen mee. 
Dit keer doen we in Brielle ook mee. We spelen het spel vanaf onze 
eigen locatie in Brielle en nemen het op tegen honderden andere teams 
uit heel Nederland. Wie wint de enige echte Sirkelslag KIDS beker? 
Een team voor Sirkelslag KIDS bestaat uit 4 tot 12 deelnemers en het 
spel wordt gespeeld van 19.30 - 21.00 uur. Om 19.15 komen we bij 
elkaar in de Sjoel. Opgeven bij Jeanette van Dalsem: 06-23302187. 

 

 
 

AGENDA week 46 

     

  VANMIDDAG  17.00  Vespers          Sint-Catharijnekerk  
 

  ma 15  nov 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
 

  do  18  nov 20.00  Diaconale raad       Consistoriekamer 
 

 za  19  nov 19.15  Sirkelslag KIDS       De Sjoel 
           

zo  21  nov 10.00  Eredienst         Sint-Catharijnekerk 
           ds. EIBERT KOK 
          (gedachtenisdienst voor overleden gemeenteleden) 
         Eeuwigheidszondag 

          te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

 ma  22  nov 13.30  Crea-doe-middag      De Sjoel 
_________________________________________________________________________________________ _____ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

     de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
       

     familie Eland      aan de M.H. Trompstraat 
     mevrouw Walraad    aan het Maarland ZZ. 
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http://www.kerkomroep.nl/
http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

