
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

7 augustus 2022 
zondag ’8e na Trinitatis’ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger   ds. Harry Doornbos  (Oostvoorne)    
ouderling    Jacqueline Groenewegen 
diaken      Teuni Langendoen 
organist    Willem Chr. Meyboom   
lector    Ton Menkveld    



 

 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom 
 

- orgelmuziek  ‘Komt nu met zang en roert de snaren…’ 
       Psalm 33 

improvisaties 
 
 

- stilte 
 

- lied        33  2, 7              (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   33  8             
                                                                      (wij gaan zitten) 

 
- smeekgebed  

v . . . . 
 zo roepen wij tot U  

- 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   869  1, 2, 3 
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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  Jesaja 65, 17 - 25 

- lied    450  1, 2, 3 
 

- lezing  Lucas 12, 32 - 40  
- lied   luisterlied        Huub Oosterhuis 
 

     Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
     onder de hete zon, op de akker, 
     heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
  

     Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
     dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
     brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
  

     Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven? 
     En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
     wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
  

     Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
     Hij, die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd 
     om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 
- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek  ‘Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd…’ 
       improvisatie 
 

- lied   ‘Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd…’ 
                           Huub Oosterhuis 
      

     Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd. 
     Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht. 
     Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan. 
     Dat elk zich nu verstout uw richting in te slaan. 
  

     Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt, 
     voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon; 
     wier toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar -  
     mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar. 
  

     Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot, 
     voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood. 
     Opdat wij zouden staan vrij voor uw aangezicht, 
     getekend met uw Naam - en leven in uw licht. 
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
                       

voor de kerkelijke inzameling: NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 

 

 

 

deze zondag is de diaconale inzameling voor  
 

KiA Zomerzending Egypte 
op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede.  

met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-
Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en 
te werken aan een betere toekomst, in elk dorp werkt de kerk drie tot 
vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, 

onderwijs en werkgelegenheid, er worden ook 
alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine 

kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd. 
 

U kunt uw bijdrage ook storten op NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Egypte 
 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader,  lied 370 

 
 
 
AFSLUITING 
 

- de kinderen komen terug 
 

- woord 
- lied   863  1, 4, 5, 6            (wij gaan staan) 

 
-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek  Johann Sebastian Bach 
       1685-1750 

Praeludium und Fuge in g 
       BWV 558 

 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 
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bezichtiging Sint-Catharijnekerk 
in de maand  A U G U S T U S 

is de Sint-Catharijnekerk ook op de zondagen geopend, van 12.00 - 16.30 uur 
 

 
 

AGENDA week 32 

     

ma 08  aug 19.00  5e beiaardconcert      Sint-Catharijnetoren 
           HANS VAN HEEMST (Nieuwe Tonge) 
 

         20.15  8e Orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
         GERBEN BUDDING (Gouda)  
 

za  13  aug 16.00  5e Inloop-Orgelconcert     Sint-Catharijnekerk 
         MARTIEN DE VOS (Ooltgensplaat) 
 

zo  14  aug 10.00  zondag ‘9e na Trinitatis’    Sint-Catharijnekerk 
            ds. EIBERT KOK 
         Dienst van Schrift en Tafel 
         te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

ma 15  aug 19.00  6e beiaardconcert      Sint-Catharijnetoren 
         GIDEON BODDEN (Amsterdam) 
 

      20.15  9e Orgelconcert       Sint-Catharijnekerk 
         SANDER VAN DEN HOUTEN (Kampen) 

         (VERVANGING van Henk G. van Putten!!) 
 

wo 17  aug 20.15  2e Jubileumconcert      Sint-Catharijnekerk 
         Kamerkoor ‘The Golden Circle’ (’s Gravenhage) 

         dir. John Bakker / organist André de Jager 
 

zo  21  aug 10.00  zondag 10e na Trinitatis    Sleepseweg 9 
         ds. EIBERT KOK  
         Hagenpreek, zorgboerderij ‘Op Aarde’   
 

ma  22  aug 19.00  7e beiaardconcert      Sint-Catharijnetoren 
         MAURITS BUNT (Apeldoorn) 
 

       20.15  ADRIAAN HOEK (Rotterdam)   Sint Catharijnekerk  
 

wo  24  aug 20.15  3e Jubileumconcert      Sint-Catharijnekerk 
         Kamer-ensemble Fam. Bunt    

         organist, Maurits Bunt 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 
 
 

 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

     mevr. Rex - Van den Bosch    aan de Plantageweg 
   mevr. De Bruin - Soeters      aan de Voorstraat 
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