
 

 
 

E R E D I E N S T 
 

4 september 2022 
zondag ’12e na Trinitatis’ 

 
 

 
 
 

DIENST van ONTHEFFING en BEVESTIGING 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
____________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Eibert Kok   
ouderling   Wim Littooij 
diaken      Herman Bloemhof 
organist    Jan Meuleman 
lector    Maty van der Kooij 



 

ATTENTIE ! 
 

tijdens de Eredienst wordt er gefilmd door een camera en ook uitgezonden! 
wanneer u daarbij niet in beeld wilt vragen wij u plaats te nemen  

in de banken onder het orgel. 
 

 

VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek   Adriaan Cornelis Schuurman 
        1904-1998 

        ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben...’ 
         . zetting Psalm 139 

. Trio over Psalm 139 
         . bewerking van Psalm 139:1 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied          139  1, 2              (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    139  14             
(wij gaan zitten) 

- gebed om ontferming 
 

- loflied  146a  1, 5, 7 
 

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 
 

- moment met de kinderen 
- kinderlied  288 
 

- lezing  Lucas 14,  25 - 33 

- lied    843  
 

- uitleg en verkondiging 
- lied   840  
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DIENST van ONTHEFFING en BEVESTIGING 
 

- Ontheffing 
 

 Wij nemen afscheid van 
 . Willem Delwel, als Ouderling scriba 

 . Jacqueline Groenewegen, als Ouderling 

 . Riet van der Stoep, Ouderling kerkrentmeester 

 . Marion Groeneveld, als Diaken 
 

- Doorstart 
 

. Herman Bloemhof, als Ouderling / hij wordt Diaken 

. Theun Klein wordt Ouderling scriba 
 

- Bevestiging  
 

 Bevestiging van 
 . Jennifer Thein, als Diaken 
 

- Voorstellen van 
 . Trudy Morgenstern, als Pastoraal medewerker 
 . Grace van der Elst, als Diaconaal medewerker 

 . Esther de Gier, als Diaconaal medewerker 
 

- lied 362 
 
 

 
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 

 

 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Praeludium in C 
        BWV 545/1 
 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 
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- lied   835                 (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen     (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Fuge in C 
        BWV 545/2 

 
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 
 
 

 

MEDEDELING 

 

                                   Groot Huisbezoek 
    in de laatste week van september en de eerste twee weken van 
    oktober worden Groothuisbezoeken gehouden in De Sjoel. Slagveld 16, 
   kijk in het kerkblad voor de data en meld je aan  
   vóór 12 september bij Herman Bloemhof:   
  herman_bloemhof@hotmail.com, 0181-416344 / 06-51236988 
 

 

AGENDA week 36 

     

ma 05  sep 13.30  Crea-Doe-Middag       De Sjoel 
 

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

za  10  sep 10.30  OPEN MONUMENTENDAG       Sint-Catharijnekerk 
      16.00  inloop orgel- en koorconcert 
         JAN MEULEMAN  
         (1e officiële concert als organist van de St. Catharijnekerk) 

         m.m.v. Kamerkoor Da Lui Cantiamo 
         dirigent, Willem Chr. Meyboom 
         (o.a. het Te Deum, Wolfgang Amadeus Mozart)   
 

zo  11  sep 10.00  zondag ‘13e na Trinitatis’     Sint-Catharijnekerk 
            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 Karin van Heijzen    aan de Coppelstockstraat  
     de heer Leeflang        aan de Hoogaars 
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