
 
 
 

E R E D I E N S T 
 
 

10 april 2022 

zondag ’Palmarum’ 
Palm- en Passiezondag 

 
 
 

 
 
 
 

themadienst ‘DE KONING KOMT BINNEN...!’    
 

 



 
 

 

liturgische schikking 
 

thema: ‘ben je klaar voor het feest’ 
Palmpasen     -     Hosanna 

 

als Jezus naar Jeruzalem gaat, 
 komen de mensen hem met palmtakken tegemoet 

ze roepen: Hosanna 
 

bij de schikking 
 

de boog/poort als teken van het feest 
met palmtakken langs de weg 

op de vaas een palmtak met ingedroogde bessen 
waarin paarse bloemen zijn geschikt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
______________________________________________________________________ 
 

voorganger   ds. Eibert Kok   
ouderling    Teuni Langendoen 
diaken      Ronald van de Vliet 
lector     Maty van der Kooij  
organist     Marco ‘t Hart 
blokfluit    Tabea Lanzke    
 



 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom 
 

- muziek  Georg Friedrich Händel 
     1685-1759 

     Menuett 
 

- stilte 
 

- lied        535g               (wij gaan staan) 

 
- lied   118   1, 9 

535g 
 

- bemoediging en drempelgebed 
v  Onze hulp is in 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. 
v  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 

- lied   535g 

     118   8 

535g 
                      (wij gaan zitten) 

- gebed om ontferming  
 

- lied    558   1, 2, 3, 10  
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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 
 

- moment met de kinderen  
- projectlied  (zie bijlage) 

 

- lezing  Zacharia  9: 9 - 10 

- lied   550 
 

- lezing  Johannes 12: 12 - 19 

- muziek  Francesco Maria Veracini 
     1690-1768 

     Sonata Duodecima 
     . Cantabile 
 

- uitleg en verkondiging 
- muziek  Antonio Vivaldi 
     1678-1741 

     Sonata in Re minor 
     . Andante 
 
 
 

 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de 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 
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- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
  acclamatie:  lied 368d 

 
. onze Vader 

 
- kinderen komen terug 
- lied  555  ‘Dans en zing: Hosanna voor de Koning…’ 
 

- lied   556                 (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen   (gezongen) 
 

- muziek   Domenico Natale Sarri 
      1679-1744 

      Vivace 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 
 

MEDEDELING  

 

VASTENACTIE 
 

ook dit jaar is er in de 40 dagentijd de bekende ‘VASTENACTIE’, 
dit jaar voor een doel dat o.a. door een Briellenaar letterlijk en figuurlijk 

wordt georganiseerd!  Het betreft Bram Poldervaart, hij voorziet in Zuid- 
Senegal diverse scholen van boeken, schoolmaterialen en verbetering 

van klaslokalen en o.a. de voorziening van water, etc. 
 

u kunt uw gift voor de Vastenactie geven in de VASTENACTIEDOOS  
bij de uitgang van de kerk, de actie loopt t/m Pasen! 
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MEDEDELING  

 

samen ‘The Passion’ kijken! 
 

zoals ieder jaar wordt op Witte Donderdag (14 april a.s.) 

‘The PASSION’ 
opgevoerd en uitgezonden! 

een mooi ‘televisiespektakel’ over de laatste dagen van Jezus’ leven, 
vol prachtige (pop)muziek. 

 

dit jaar gaan we dit samen in De Sjoel bekijken! 
iedereen is van harte welkom,  

natuurlijk zorgen we voor een drankje en wat lekkers,  
we maken er een fijne avond van. 

je bent vanaf 20.00 uur welkom in De Sjoel, Turfkade 16. 
de uitzending start om 20.30 uur. 

 

 
 

AGENDA week 15 

     

VANDAAG  17.00  Vespers           Sint-Catharijnekerk 
 

ma  11  apr 13.30  Crea-doe-middag       De Sjoel 
 

do 14  apr 19.30  ‘Witte Donderdag’       Sint-Catharijnekerk 
          Dienst van Schrift & Tafel     m.m.v. cantorij 
         ds. Eibert Kok 
           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

      20.30  ‘The Passion’        De Sjoel 
 

vr 15  apr 19.30  ‘Goede Vrijdag’        Sint-Catharijnekerk 
          Wake           m.m.v. cantorij 
         ds. Eibert Kok 
           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

za 16  apr 21.30  ‘Paaswake’         Sint-Catharijnekerk 
         ds. Eibert Kok         m.m.v. cantorij 
         Heilige Doop van Randy Muusz 
          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

zo 17  apr 10.00  zondag ‘Pasen’        Sint-Catharijnekerk 
         ds. Eibert Kok         m.m.v. cantorij 
         Opstandingsdienst van Schrift & Tafel 
         Kindernevendienst 
           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

   familie Quack         aan de Lennaert Vechelstraat  
  mevrouw Riet van der Stoep  aan de Not. L. P. van der Blinklaan 
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