
 
 

E R E D I E N S T 
 

15 mei 2022 

zondag ’Cantate’ 
‘Zingt de Heer een nieuw lied..’  (Psalm 98) 

 
 

 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
___________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Eibert Kok    
ouderling    Teuni Langendoen 
diaken      Herman Bloemhof  
organist    Jan Meuleman 
lector    Marjon Hogeweg    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
- orgelmuziek   Feike Asma 
        1912-1984 

‘O, mijn ziel, wat buigt ge u neder...’ 
‘Maar de Heer zal uitkomst geven...’ 

         Fantasie over psalm 42 vers 3 en 5 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied  212   1, 2, 4             (wij gaan staan) 

 
- 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   98   1, 4              

(wij gaan zitten) 

 
- gebed om ontferming  
- kyriëlied  301h   
 

- glorialied   150a 
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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 Handelingen 16: 16 - 40  
- lied  42  5 berijming 1773    
  

Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 

7   liedboek   
 

- uitleg en verkondiging 
- lied  657   

 
 

 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 
- inzameling van de gaven 
              

de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op 

NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 

 

 
 

de diaconale inzameling is vandaag bestemd voor 

KiA ‘Binnenlands Diaconaat’ 
 

u kunt uw gift overmaken op 

NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Binnenlands Diaconaat 
 

 

- orgelmuziek   Willem Vogel 
        1920-2010 

        ‘Zingt een nieuw lied voor God den Here...’ 
        Psalm 98, de Psalm van de zondag 
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- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 

 

- lied   655  1, 2  allen          (wij gaan staan) 

       3  orgelvers 
       4, 5 allen                   
  

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Toon Hagen 
        *1959 

        ‘Loof God, loof Hem overal...’ 
        Psalm 150 

 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 
 
 
 
 
 

 

AGENDA week 20/21 

     

ma 16  mei 13.30  Crea-doe-middag       De Sjoel 
 

wo 18  mei 20.00  Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’   Consistoriekamer 
 

do  19  mei 19.45  Kerkenraad         De Sjoel 
 

zo 22  mei 10.00  zondag ‘Rogate’        Sint-Catharijnekerk 
         ds. Harry Doornbos (Oostvoorne) 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

do 26  mei 09.30  HEMELVAARTDAG 
         ds. Eibert Kok 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

   mevrouw  Anneke Friso     aan de Plantageweg    
   de heer Jac Stolk         aan de Vrouwenhoflaan 
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