
 
E R E D I E N S T 

 

14 augustus 2022 
zondag ’9e na Trinitatis’ 

 
 

 
 

Deisis Hagia Sofia 

 
Dienst van Schrift en Tafel 

 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
__________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Eibert Kok   
ouderling   Jeanette van Dalsem 
diaken     Willem Chr. Meyboom 
organist   Marco ‘t Hart  
lector   Anja Clement     



 

 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied       89  1                (wij gaan staan) 

 
- bemoediging en drempelgebed 
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   89  4, 6              

(wij gaan zitten) 
 

- gebed om ontferming  
- loflied  274 
 
 
 

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 Jeremia 23, 23 - 29 

- lied   831  1 + refrein voorzang,  

1 + refrein, allen 
       2, 3 + refrein allen  

4, 5, 6 + refrein allen 
 

- lezing Lucas 12, 49 - 56 

- lied  831  refrein allen  
 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek 
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DIENST van de TAFEL 
 

- lied  1012 1, 2, 3  
 

- inzameling van de gaven 
 
 

 

deze zondag is de diaconale inzameling voor  
 

KiA Zending in Myanmar 
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt 
is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en 
hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in 
Actie ondersteunt de gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, 
maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken voorlichting en training over hoe zij 
mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en 
hen diaconaal kunnen ondersteunen. 

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

o.v.v. Myanmar 
 

 

 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
acclamatie:   

 
 

 
- nodiging 
- tafelgebed  
  . onze Vader 
 

- wij geven elkaar de vrede van Christus - 
 

- lied   1014  1, 3, 5 
 

- delen van brood en beker - 
 

- dankgebed 
- lied   423                 (wij gaan staan) 

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek 
 

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 - 16.00 uur 
 

 
AGENDA week 32 

     

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  10e orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
           ADRIAAN HOEK (Rotterdam) 
 

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. De Waal         aan de Ommeloop 
   familie De Wagt         aan de Vaart 
 

 
 

Hagenpreek aan de Sleepseweg, nr. 9 
 

Volgende week zondagmorgen, 21 augustus, is de kerkdienst voor 
één keer niet in de Catharijnekerk maar buiten bij Zorgboerderij ‘Op 
aarde’, Sleepseweg 9. Daar wordt dan de ‘Hagenpreek’ gehouden. 
De kerkdienst begint op de normale tijd van 10.00 uur. Mocht het 
minder goed weer zijn, dan kunnen we ook bij ‘Op aarde’ onderdak 
om de kerkdienst houden. Kom zo veel mogelijk lopend of met de 
fiets. De kerkdienst is niet via Kerkomroep te volgen. We hopen op 
een mooie dienst in de open lucht! 
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http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

