EREDIENST
26 augustus 2018

zondag ’13e na Trinitatis’

Dienst van afscheid en bevestiging
van Ambtsdragers
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling
Wim Littooij
organist
Marco ‘t Hart

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 221: 1, 3
- 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.
- drempelgebed
v ........
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 146: 1, 4
- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

- loflied ‘Gezegend Gij om deze dag..’ (tekst, Henk Jongerius)

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 Marcus 8: 1 - 21
- lied 653: 1, 2, 7
- het WOORD verwoord
- orgelsolo
- lied 992
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AFSCHEID en BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
- afscheid van Wim Littooij, voorzitter kerkenraad
Rianne Fortuin, eerste scriba.
- lied: 981: 2, 3, 4
- presentatie van de nieuwe ambtsdragers:
Willem Delwel, ouderling, 1e scriba,
Herman Bloemhof, ouderling
Joke van der Lugt, ouderling
Marjon Hogeweg, jeugdouderling
- inleiding
- gelofte
- gebed en zegen
- vraag aan de gemeente
v: Gemeente,
wilt u deze ouderlingen ontvangen in uw midden,
hen hooghouden in hun ambt
en hen dragen in uw gebeden?
g: Ja, dat willen wij van harte.
- lied 381: 3, 4, 5 (Liedboek v.d. Kerken 1973)
- een welkomstwoord voor de nieuwe ambtsdragers
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader (gezongen)
- lied ‘Geen kracht die u weerhouden kan..’ (tekst, Henk Jongerius)
- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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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

27 aug

20.15

Orgelconcert,
Catharijnekerk
Jaco van Leeuwen (Noordwijk)

za

01 sep

16.00

Inloopconcert,
Maurits Bunt (Veenendaal)
Lisa Groothedde, sopraan

Catharijnekerk

ma

03 sep

20.15

Orgelconcert,
Laurens de Man (Utrecht)

Catharijnekerk

____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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