
 
 

E R E D I E N S T 
 

24 april 2022 

zondag ’Quasi modo Geniti’ 
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid! (1 Petrus 2: 2) 

Beloken Pasen 

 
 

 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
_____________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos (Oostvoorne)  
ouderling    Klaas Jut 
diaken    Willem Chr. Meyboom     
organist    Marco ‘t Hart    
lector    Lineke landman    



VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek  ‘Jubel God ter eer…’ 
       Psalm 81 
       improvisatie 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek  Heinrich Scheidemann 
       1595-1663 

       Praeambulum 
       WV 32 
 

- stilte 
 

- lied       640a                    (wij gaan staan) 

 
    81  1, 4, 5 

    640a 
 

- bemoediging 
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. 
 

- drempelgebed  
v  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 

- lied   640a               
    81  8, 11 

    640a 
(wij gaan zitten) 

 

2 



- 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  111   1, 2, 6  
 
 
 
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 28: 10 - 22 

- lied   928 
 

- lezing Lucas 24: 13 - 35 

- lied  646 
 

- het WOORD verwoord 
- orgelmuziek   Heinrich Scheidemann 
        1595-1663 

        Praeambulum 
        WV 39 
 

- lied  326 
 

 
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 

 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 
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- lied   775                  (wij gaan staan) 

 
-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek  Heinrich Scheidemann 
       1595-1663 

       Praeambulum 
       WV 40 

 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 
 
 

 

AGENDA week 17 

     

ma 25  apr 13.30  Crea-doe-middag       De Sjoel 
 

zo 01  mei 10.00  zondag ‘Misericordia’      Sint-Catharijnekerk 
         ds. Piet Schelling  (Monster) 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

     familie Schram        aan het Slagveld 
    mevrouw Els Geldof    aan de Kolk 
 

 
 

MEDEDELING 

     

VANMIDDAG is er om 16.00 uur een  opvoering van het  

gezelschap ‘Lukka’  in de Sint-Catharijnekerk 
 

een buitengewoon gezelschap van 4 mensen;  2 musici en 2 spelers 
Email:  lukka@ziggo.nl 

Website: lukkamuziekentheater.nl 
 

U kunt kaarten € 10 of €15 bestellen via Email, (zie hierboven) 
of voor de opvoering in de Sint-Catharijnekerk 

 

‘Venitia’s Air’ is een tijdloos verhaal over de obsessie met schoonheid 
en hoe een vrouw vecht voor erkenning van haar talent in het  

Engeland van de 17e eeuw 
 

een absoluut professionele opvoering 
 

organisatie: Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’ 
t.g.v. haar 40 jarig jubileum 
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