
 
 

E R E D I E N S T 
 

18 september 2022 
zondag ’14e na Trinitatis’ 

 
 

 
 

S T A R T D I E N S T 
thema ‘aan tafel!’ 

 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
_________________________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Eibert Kok  
ouderling    Joke van der Lugt 
diaken      Willem Chr. Meyboom 
organist    Jan Meuleman 
lector    Corrie van der Heiden    



 

liturgische schikking 
 

thema  ‘Aan tafel!’ 
 

Lukas 15:  11 -  32 
 

waarom zo feestelijk gedekt?   
een verloren en vergeten gewaande zoon is weer terecht en thuis 

gekomen. reden om een feestmaal aan te richten 
muziek te maken en te dansen!  

met elkaar vieren wij de terugkeer van de afgedwaald zoon 
 

bij de schikking 
 

de etagère is gevuld met vrolijke en kleurige bloemen 
op de onderste schaal, opbrengst van de aarde! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek    Johann Sebastian Bach 
         1685-1750 

         Praeludium h-Moll 
         BWV 544/1 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied  280   1c, 2a, 3a, 4c, 5a, 6a, 7a           (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   23c   1c, 2a, 3c, 4a, 5a             
(wij gaan zitten) 

- gebed om ontferming 
 

- loflied  150 
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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 

 

- moment met de kinderen 
- kinderlied  388 
 

- lezing   Lucas 15  11 - 32 

- lied     896   1c, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a, 7a 
 

- uitleg en verkondiging 
- lied    103   3, 5   

 
 
 
 
 

 
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 

het Jeugdwerk te Brielle 
 

Het jeugdwerk in onze kerkelijke gemeente staat hoog genoteerd in 
de lijst activiteiten van de kerkenraad.  

De jeugdouderling heeft een meer dan intrigerende taak het een en 
ander te stimuleren, te organiseren en zo meer.  

Daarvoor is veel geld nodig om dit alles te realiseren en te 
continueren.  

Wij vragen als diaconie uw ruimhartige steun voor dit project. 
 

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

o.v.v. Jeugdwerk 
 

 
- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        ‘Von Gott will ich nicht lassen...’ 
        BWV 658 
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- gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed              acclamatie  lied 368j  

   
 

. onze Vader 
 

- woord  Lydia Roosendaal 
     gemeenteadviseur 
 

- lied    425               (wij gaan staan) 
 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
        1685-1750 

        Fuge h-Moll 
        BWV 544/2 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 
 

AGENDA week 38 

     

ma 19  sep 13.30  Crea-Doe-Middag       De Sjoel 
 

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

wo  21  sep 19.30  Kring ‘Leef je Geloof’      Gorcumplein 8 
 

vr   23  sep 19.30  VRIJWILLIGERSAVOND     Sint-Catharijnekerk 
 

zo  25  sep    zondag ‘14e na Trinitatis’     Sint-Catharijnekerk 
            ds. EGBERT RIETVELD (Haamstede) 

           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

ma 26  sep 13.30  Crea-Doe-Middag       De Sjoel 
 

        20.15  15e (laatste) orgelconcert     Sint-Catharijnekerk 
         HAYO BOEREMA (Rotterdam) 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

     familie Van Dalsem      aan de Nachtegaallaan, Rozenburg  
     mevrouw Troost - Langendoen aan de Krammer 
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