EREDIENST
14 oktober 2018

zondag ’20 na Trinitatis’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
mmv.

ds. Tineke Flim
Marjon Hogeweg
Marco ‘t Hart
‘Free Choice to serve Him’

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- lied 275: 1, 2, 3, 5

(wij gaan staan)

- stilte
- onze hulp .. (Free Choice)
(wij gaan zitten)

- inleiding op de dienst
- lied 107: 1, 4
- gebed om ontferming
- kyrië

- glorialied Hemelhoog 445: 1, 2 allen 3 koor

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- als gebed bij de opening van de Schrift:
‘He is here..’
Free Choice
tekst:
Hij is hier, dicht bij ons, en roept ons op om Hem te vertrouwen.
Leg je last bij Hem neer en open je voor zijn Woord. Hij is liefde.

- moment met de kinderen
- kinderlied 23d
- lezing Deuteronomium 15: 1 - 11
- lied 1005: 1, 2, 5
- lezing Marcus 10: 17 - 31
- lied 843
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- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 845
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie
- koor, Amazing Grace
tekst. Genade, zo oneindig groot, dat ik,
die ’t niet verdien het leven vond,
want ik was dood, en blind,
maar nu kan ’k zien.

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- koor, ‘Til mij op..

- lied 423

(wij gaan staan)

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

AGENDA week 42
VANAVOND

19.00

Zangdienst
mmv. Gospelgroup ‘Desire’

Catharijnekerk

ma

15 okt

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

wo

17 okt

20.00

Culturele Cie. ‘St.Catharijne’ Kaaistraat 29

do

18 okt

14.30
19.45
20.00

Chr. Vrouwengespreksgroep Vierpolders
Moderamen
Consistoriekamer
‘Alles wat Ademt’
Catharijnekerk
(hoofdingang)

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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