
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zondagsbrief  5 FEBRUARI 2023 
          1e jaargang nr. 6

    
 

Orde van Dienst 
 

voorganger  ds. Eibert Kok  
ouderling    Jeanette van Dalsem 
diaken    Ronald van de Vliet 
lector     Karin van Heijzen 
organist    Jan Meuleman 

koster    Ina van Veen   
________________________________________________________________________ 
 

E R E D I E N S T 
 

5 februari 2023 
zondag ’Septuagesima’ 
(zeventigste dag voor Pasen) 

 
VOORBEREIDING 
 

- orgelmuziek      Johann Theodorus Lemckert 
*1940 

            ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan...’ 
            Psalm 119 

 

- welkom 
 

- stilte 
 

- lied      119  1, 2 
 

- 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   119  39, 40            
 

- gebed om de nood in de wereld… 
 

- loflied  146a 1, 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 218 

 

 
- orgelmuziek  Kees van Eersel 

           *1944 
           ‘De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God...’ 
           Psalm 14      

- lezing   1 Korintiërs 2,  1 - 5 

- lied    14  1, 2 
 

- lezing   Mattheus   5,  13 - 16 

- lied    838  1 allen, 2 orgelvers, 3, 4 allen 
 
 

 
 
 

- uitleg en verkondiging 

- lied    882  1, 2 allen,  3 orgelvers, 3, 4 allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 is vandaag voor  
KiA Werelddiaconaat Ethiopië 

 

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen 

raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert 
de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en 

nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een 
weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de 

kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar 
zijn als de oogst tegenvalt. 

 

u kunt uw gift ook overmaken op NL32 RABO 0365 4804 44 
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle 

o.v.v. Ethiopië 
 

  
- orgelmuziek   Johann Theodorus Lemckert 
         * 1940 

         ‘O grote God die liefde zijt…’ 
         lied 838 
 

gebeden 
. dankgebed 
. voorbeden en stil gebed 
  acclamatie lied 368c 

  
 

. onze Vader 
 

- de kinderen komen terug 
- lied   834 
 

-  v  wegzending en zegen 
 

a   Amen 
 

- orgelmuziek   Johann Sebastian Bach 
            1685-1750 

            ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten...’ 
            BWV 642 

 
 

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk 

 
 
 
 
 



 

bijzondere kerkdienst op 12 februari 

30 jaar Samen op Weg 
 

Begin 1993 gingen de twee kerkgemeenschappen  
van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente 

samen verder als één kerkgemeenschap.   

 

 
 

Op 31 januari werd dat toen gevierd met een onvergetelijke kerkdienst,  
die begon op twee locaties en eindigde in één kerk:  

vanaf toen echt samen op weg!  
 

Dat bijzondere gebeuren willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
Dertig jaar samenzijn gaan we vieren op zondagmorgen 12 februari.  

De Commissie Andersoortige Diensten wil hiervan een feestelijke dienst maken  
en heeft daarvoor van alles van stal gehaald.  

De cantorij zingt naast nieuwe stukken enkele liederen die dertig jaar geleden ook 
gezongen zijn.  

Marco ’t Hart is de organist, dertig jaar geleden was hij er ook bij betrokken als 
organist.  

Het gelegenheidscombo dat voor het eerst speelde en zong op de startzondag  
zal ook nu weer meedoen met enkele liederen.  

De drie predikanten van toen zijn aanwezig en zullen een kleine rol op zich 
nemen.  

Na afloop is er koffie met iets lekkers en volop gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten! 

 



 
 

AGENDA week 06 

 

ma  06  feb 13.30  Crea-doe-Club      De Sjoel 
 

wo  08  feb 19.30  Kring, ‘Leef je geloof’    Gorcumplein 8 
 

zo  12  feb    Zondag Sexagesima 
       10.00  MORGENDIENST     Sint-Catharijnekerk 

           ds. EIBERT KOK 
            m.m.v. de Catharijne Cantorij 
             te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 

        17.00  VESPERS        Sint-Catharijnekerk 
           lector, Rienk Koopmans 
           m.m.v. de Catharijne Cantorij 
            te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl 
 ________________________________________________________________________________________________ 

 

meer informatie: www.protestantsegemeentebrielle.nl 
 

 
 

    de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar 
 

      mevrouw Van Vliet        aan de Plantageweg 
      familie  Delwel       aan de Oever 

 

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.protestantsegemeentebrielle.nl/

