
 
 

E R E D I E N S T 
 

5 juni 2022 
zondag ’Pinksteren’ 

 
 

 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Eibert Kok    
ouderling   Teuni Langendoen 
diaken      Willem Chr. Meyboom 
organist    Jan Meuleman 
Sint-Catharijne Cantorij        
o.l.v. Rinus Verhage       



liturgische bloemschikking 
 

Handelingen 2: 1 - 5 
 

graspluimen komen in beweging  
door de komst van een hevige windvlaag 

rode gerbera's verbeelden de uitstorting van de Heilige Geest 
Gluriosa als vuurtongen zetten zich op de mensen neer  

en vervullen hen van de Heilige Geest 
de van papier gevouwen duif is het symbool voor de Heilige Geest 

 
 

VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Praeludium et Fuga in C 
        BWV 545 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- groet, bemoediging en drempelgebed     (wij gaan staan) 
 

v   De Geest van de Heer vervult heel de aarde! 
a  Halleluja. 
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. 
v  . . . . . . . 
   zo bidden wij U in Jezus' naam. 
a    Amen.  
 
- lied   668  cantorij / allen 
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- lied   68  2, 7 

- lied  668   

 
(wij gaan zitten) 

- gebed om ontferming  
    acclamatie 681        (cantorij) 
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Vertaling:  Kom, heilige Geest, 
    Ontsteek het vuur van uw liefde! 

 

- loflied 675  

 

       
 

 
 
 

DIENST van het WOORD 
 

- lied    680  1 cantorij  4 allen 
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- moment met de kinderen 
- kinderlied  683 

 

        

            

 
- lezing   Ruth 2  hervertelling 

- lied     686 
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- lezing  Handelingen 2: 1 - 11 
        in diverse talen 
 

     Nederlandse tekst: 
1  Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze alle 

       bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van 
een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden 
geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, 
die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4  en allen werden vervuld van de heilige Geest. 

     en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals 
hun door de Geest werd ingegeven. 
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 
waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, 
dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring 
doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze 
waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch 
allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat 
wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, 
Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en  
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Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en  
Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,  
inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben. 

 

- lied  339a   

 
 

- uitleg en verkondiging 
- lied  697   cantorij en gemeente 
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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 ‘Pinkstercollecte Zuid Afrika’ 
 

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal 
leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven 

ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie 
doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten 

samenwerken. De organisatie inspireert hen met Bijbelverhalen en 
leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst 

kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ 
investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele 

verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
 

u kunt uw gift overmaken op 

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

o.v.v. Zuid Afrika 
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- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        ‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist...’ 
        BWV 667 
 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader  in de Oekraïense taal   (cantorij) 

 
- de kinderen komen terug 
- lied   672   1, 6              (wij gaan staan) 
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-  v wegzending en zegen 
 a  Amen   (gezongen) 
 

- lied    John Rutter  
         *1945 

        ‘Go forth into the world…’   (cantorij) 
 

- wij wandelen naar buiten, daar laten we duiven vliegen 
 

- orgelmuziek   Johan van Dommele 
        *1927 

        ‘Geest van hierboven...’ 
        lied 675 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 

- opening Expositie ‘Slavernijverleden en kerken in Nederland’ 

 
AGENDA week 23 

     

ma 06  juni 13.30  Crea-doe-middag       De Sjoel 
 

wo 08  juni 12.00  Lunch           Sint-Catharijnekerk 
 

zo 12  juni 10.00  zondag ‘Trinitatis ‘       Sint-Catharijnekerk 
         ds. Eibert Kok 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 

 

Lunch voor alleengaanden en alleenstaanden 
 

deze week, op woensdag 8 juni houden we de 
jaarlijkse Lunch in de Sint-Catharijnekerk 

 

de toegang is gratis 
u bent van harte welkom vanaf 12.00 uur 

 

 
 
 
 

 

   de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

     familie Van Velden   aan de Gerard van Voornestraat    
      familie Fortuin     aan de Bieningen 
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