
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

11 september 2022 
zondag ’13e na Trinitatis’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Sint-Catharijnekerk 
____________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger   ds. Eibert Kok    
ouderling   Dirk Wolthaus 
diaken      Ada de Jonge 
organist    Marco ‘t Hart 
lector    Coby van Ommeren     



 

 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied  139  1, 3               (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  4              

(wij gaan zitten) 

 
- gebed om ontferming  
 

- loflied   315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
- lied  23d   
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- lezing  Lucas 15  1 - 10 

- lied   654  1, 2, 4 

 
- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek 
 

- lied   896  1, 4, 5, 6, 7   
 

 
 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
                             

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

 

 
 

 

vandaag is de diaconale inzameling voor 

Zending in Syrië 
 

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië 
vluchten en zijn er heel veel religieuze gebouwen verwoest.  

De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven.  
Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, 

scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het 
weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen.  

Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - 
betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 

 

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

o.v.v. Syrië 
 

 

- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
. onze Vader 

 
- lied   837  1, 3, 4            (wij gaan staan) 

 
-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek 
 
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk  
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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 37 

     

ma 12  sep 13.30  Crea-Doe-Middag       De Sjoel 
 

         20.15  13e orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
         LAURENS DE MAN (Utrecht) 
 

do  15  sep 20.00  ‘Alles wat Ademt’        Sint-Catharijnekerk 
                      (hoofdingang) 
 

zo  18  sep    zondag ‘14e na Trinitatis’     Sint-Catharijnekerk 
            ds. EIBERT KOK 

           STARTDIENST  thema ‘aan Tafel’ 
           Kindernevendienst 
      09.00  samen ontbijten in de kerk  
        10.00  kerkdienst     m.m.v. de cantorij  
        11.00  koffie/thee met iets lekkers en  
           een bruismoment met onze gemeenteadviseur  
            Lydia Roosendaal  
 

         te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

      17.00  VESPERS 
           lector Corrie van der Heiden 
         te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

ma 19  sep 13.30  Crea-Doe-Middag       De Sjoel 
 

         20.15  14e orgelconcert        Sint-Catharijnekerk 
         COR ARDESCH (Dordrecht) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

     familie De Bruin       aan de Mallegout  
     familie Meijer        aan het Van Egmondplein 
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