
 
 
 
 

E R E D I E N S T 
 

8 januari 2023 
zondag ’1e na Epifanie’ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sint-Catharijnekerk 
_______________________________________________________________________________ 
 

voorganger  ds. Jan Wilschut  (Rockanje)  
ouderling    Dirk Wolthaus 
diaken      Ada de Jonge 
lector     Willem Chr. Meyboom 
organist    Marco ’t Hart 
koster     Marcel Verdoorn 



        

VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek    
 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied   84  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  84  6 
(wij gaan zitten) 

 

- gebed om ontferming 
 

- loflied 496  1, 3 

 
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 2 Koningen 3,  4 - 20 

- lied  ‘Leven uit de bron…’ 
    tekst, A.C. Bronswijk   

 

- uitleg en verkondiging 
    ‘Drie koningen uit het Aloude Testament’ 
- orgelmuziek 
 

- lied  473  1, 3  
 
 
 
DIENST van GAVEN en GEBEDEN 
 

- inzameling van de gaven 
 

                            

voor de kerkelijke inzameling: NL35 INGB 0004 3205 46 
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle 
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vandaag is de diaconale inzameling voor 
NOODHULP aan OEKRAÏNE 

 

u kunt ook overmaken op 

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

o.v.v. OEKRAÏNE 
 

 

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

 

 
- lied   ‘Waar de lofzang wordt gezongen…’   (wij gaan staan) 

 

-  v wegzending en zegen 
 a  Amen    (gezongen) 
 

- orgelmuziek 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 
 
 

AGENDA week 02 

 

  VANDAAG  17.00  Vespers         Sint-Catharijnekerk 
         lector , ESTHER DE GIER 

          te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
  

ma 09  jan 13.30  Crea-doe-Club      De Sjoel 
 

di  10  jan 20.00  Leerhuis        Welkomkerk, Rockanje 
         ds. Piet Schelling & drs. Ad Nuijten 
         thema, ‘Als het niet meer gaat…’ 
 

wo 11  jan 20.00  Het Gesprek ‘Verlichting’   De Sjoel 
            (tussen theologie en filosofie) 
         gast, ds. Eibert Kok, predikant te Brielle  
 

do 12  jan 19.45  Kerkenraad       De Sjoel 
 

zo 15  jan 10.00  2e Zondag na Epifanie          
 

         Oecumenische viering    Sint-Catharijnekerk 
            ds. EIBERT KOK 

            te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

  de bloemen, namens de gemeente, gaan deze Kerstdagen naar 
 

    familie  Van Veen     aan het Sint-Catharijnehof 
   familie  Stam         aan de Ommeloop 
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