
 
 

E R E D I E N S T 
 

25 september 2022 
zondag ’15e na Trinitatis’ 

 
 

 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
_____________________________________________________________________ 
 

voorganger ds. Egbert Rietveld  (Haamstede)  
ouderling   Teuni Langendoen 
diaken     Ronald van de Vliet 
organist   Marco ‘t Hart  
lector   Trudy Morgenstern     



 

 
 
 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek 
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied       209                (wij gaan staan) 

 
- bemoediging en drempelgebed 
v  Onze hulp is de naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  zijn liefde reikt over grenzen heen. 
  Door pijn en onrust heen blijven wij gekend door Hem. 
  Van gerechtigheid en veerkracht van hoop 
  blijft Hij, de Eeuwige, de bron 
a  Hem zij de lof, de dank en de eer. 
  Amen. 
 
- lied   146  1, 2, 4             

(wij gaan zitten) 

 
- gebed om de nood van de wereld 
- 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  304 
 
 
 

 
 

 
 

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 
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- lezing Amos 5,  1, 10 - 15 

- lied   1001 
 

- lezing Lucas 16, 19 - 31   
- lied  995 

 

- uitleg en verkondiging 
- orgelmuziek 
 

- lied  827 
 
 
 

 
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 Vredeswerk in Colombia 
 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend 
conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de 

regering en guerrillabeweging FARC.  
Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te 

bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een 
vreedzame samenleving.  

Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en 
zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw.  

 

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

o.v.v. Colombia 
 

 

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

 

                       (wij gaan staan) 

-  v wegzending en zegen  - lied  430 
 

- orgelmuziek 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 
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AGENDA week 39 

   

ma 26  sep 20.15  15e (laatste) orgelconcert     Sint-Catharijnekerk 
         HAYO BOEREMA (Rotterdam) 
 

zo  02  okt 10.00  zondag ‘16e na Trinitatis’     Sint-Catharijnekerk 
            ds. EIBERT KOK 
         ‘Israëlzondag’ 
         kindernevendienst 
           te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

ma 03  okt 13.30  Crea-Doe-Club        De Sjoel 
 

di   04  okt 19.45  Leerhuis          De Sjoel 
 

do  06  okt 20.00  “Alles wat Ademt’       Sint-Catharijnekerk 
                      (hoofdingang) 
 

za  08  okt 16.00  Inloopconcert ‘BrielleBlues’    Sint-Catharijnekerk 

         Alijah Gospel & Soul Choir 
         Alphen an den Rijn 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 

MEDEDELINGEN 

     

Gastgezinnen gevraagd voor jeugdkoor uit Kiev  
 

    het Oekraïense Jeugdkoor Dzvinochok, dat in 2019 ook in Brielle 
    komt begin november naar Nederland, van 3 tot 6 november 
    verblijven ze in Brielle. De organisatie is op zoek naar gastgezinnen 
    (alleen overnachting, ontbijt en lunchpakket).  
    Voor info en aanmelding: Carla Gevers, 06.51878657 
    c.rabbers.gevers@gmail.com 
  

Leerhuisavond 4 oktober ‘Mensen, rechten en het Heilige Land’.  
 

inleiders zijn Dick Gaasbeek, bestuurslid van werkgroep PAIS         
Rotterdam en ds. Marijke van Selm, Oostvoorne.  
plaats: De Sjoel. tijd, 20.00 uur - 21.30 uur.   
meer info: zie website.  

 

 
 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

     familie Taekema       aan de Koningsdiep 
     familie Stolk         aan de Vogelenzangweg  
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