EREDIENST
19 augustus 2018

zondag ’12 na Trinitatis’

DIENST van SCHRIFT en TAFEL

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Tineke Flim
Rienk Koopmans
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 283

(wij gaan staan)

- bemoediging
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.
- drempellied 138: 2, 4
(wij gaan zitten)

- inleiding op de dienst
- gebed om ontferming
- kyriëlied 281: 1, 2
- 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
- lezing Prediker 4: 7 - 12
7: 27 - 29
- lied 845: 1, 3
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 839: 1, 2, 4

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1 rondgang, werelddiaconaat

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed

DIENST van de TAFEL
nodiging
lofprijzing
lied 653: 1, 2
lofprijzing
lied 653: 5, 7
v gebed en
a Onze Vader
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vredegroet
‘wij wensen elkaar de vrede van Christus’
- delen van brood en wijn - gebed
- lied 791: 1, 2, 3, 4

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

MEDEDELING
in de zomerperiode van zondag, 15 juli t/m zondag, 26 augustus
is er geen kindernevendienst.
_______________________________________________________________________________________________

zondag, 2 september is ds. H. Perfors voorganger
i.p.v. ds. C. Donner.

AGENDA week 34
ma

20 aug

20.15

Orgelconcert,
Henk G. van Putten (Kapelle)

za

25 aug

11.00

BRUISEND BRIELLE:
koren en orgelmuziek, etc. in de kerk
Inloopconcert,
Catharijnekerk
Jan Pieter Lanooy (Amsterdam)
mmv. Chr. Kamerkoor ‘Da lui Cantiamo’

16.00

Catharijnekerk

olv. Willem Chr. Meyboom

ma

27 aug

20.15

Orgelconcert,
Catharijnekerk
Jaco van Leeuwen (Noordwijk)

_______________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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