
 
 

E R E D I E N S T 
 

28 augustus 2022 
zondag ’11e na Trinitatis’ 

 
 
 

 
 

 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
___________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Harry Doornbos 
ouderling   Jeanette van Dalsem 
diaken     Willem Chr. Meyboom 
organist    Marco ‘t Hart  
lector    Afke Holwerda    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied   220  1, 2, 3              (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   220  4  
                

(wij gaan zitten) 

 
- 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   299e 
 

2 



 
 
 
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 Deuteronomium  24,  17 - 22 

- lied   113 
 

- lezing Lucas   14,  1 - 14 

- lied  990   1, 3, 4 

    991   1, 2, 5, 8 
 

- het WOORD verwoord 
- orgelmuziek 
 

- lied  1001  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
    

                            

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

 

de diaconale inzameling NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 
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- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 

    v . . . . in navolging van Jezus bidden wij   
 

allen  1  Geheiligd Uw Naam: “IK ZAL ER ZIJN”, 
dat wij elkaar op handen dragen, 
in nood nabij, in angst, in verdriet, 
barmhartig als Uw evenbeeld. 

 

vrouwen 2 Uw Koninkrijk kome over ons: 
menswaardig leven voor al Uw kind’ren, 
die dorsten naar gerechtigheid, 
naar vrijheid, vrede en geluk. 

 

mannen 3 Uw wil geschiede overal: 
de aarde wordt een tuin voor allen, 
hemelse grond door liefde beheerst, 
vrede en recht gaan hand in hand. 

 

vrouwen 4 Geef ons vandaag ons daaglijks brood 
en doe ons mededeelzaam leven. 
Spreek ons van onze schulden vrij, 
waar wij elkaar vrijuit doen gaan. 

 

mannen 5 Laat ons niet zwichten voor het kwaad, 
dat ons verlokt U te verlaten. 
Houd Gij ons gaande op de weg 
van hem die werd ons levenslicht. 

 

allen  6  Aan U het Koninkrijk, de Kracht, 
de Heerlijkheid. Aan U de toekomst: 
Uw woonplaats midden onder ons, 
een wereld zonder einde. AMEN! 

 

- Woord . . . . .  tekst Sytze de Vries bij lied 220 
 

- lied   121  1, 4             (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 
vandaag is de Sint-Catharijnekerk ook geopend 

van 12.00 - 16.00 uur 
 

* 
exposities 

de exposities van Schilderijen van Cristina Vaudo en  
Steenvormen van Corrie van der Heiden 

zijn nog te bezichtigen tot zaterdag 3 september.  
 

 

AGENDA week 35 

     

ma 29  aug 20.00  11e orgelconcert       Sint-Catharijnekerk 
         GEERTEN VAN DE WETERING 
                ’s Gravenhage 
   

      21.30  8e beiaardconcert      Sint-Catharijnetoren 
         afscheidsconcert stadbeiaardier 
         PETER BREMER 
         + 22.30 uur, receptie in de kerk 
 

wo  31  aug 20.15  4e Jubileumconcert     Sint-Catharijnekerk 
         ‘Rotterdams Vocaal ensemble’    

         organist, NIELS DE KLERK 
         dirigent, MIRJAM VAN DEN HOEK 
 

zo  04  sep 10.00  zondag ‘12e na Trinitatis’    Sint-Catharijnekerk 
            ds. EIBERT KOK 
         afscheid en bevestiging van Ambtsdragers 
         KINDERNEVENDIENST 

         te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

ma 05  sep 13.30  Crea-Doe-Middag      De Sjoel 
 

         20.15  12e orgelconcert       Sint-Catharijnekerk 
         GEERTEN LIEFTING (Woerden) 
 

za  10  sep    OPEN MONUMENTENDAG      Sint-Catharijnekerk 
      16.00  inloop orgel- en koorconcert 
         JAN MEULEMAN  
         (1e officiële concert als organist v.d. St. Catharijnekerk) 
         m.m.v. Kamerkoor Da Lui Cantiamo 
         dirigent, Willem Chr. Meyboom 
         (o.a. het Te Deum, Wolfgang Amadeus Mozart)   
__________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

     mevrouw Groenewegen - Metzon  aan de Van Almondeweg  
     mevrouw Bijl - Van Geest      aan de Oever 
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