EREDIENST
25 november 2018

’Eeuwigheidszondag’

GEDACHTENIS AAN DE GESTORVENEN

bij de bloemschikking
de schikking is opgebouwd
uit een donkere en een lichte kant
een kant waar zichtbaar veel in ontbreekt
en een kant waar de bloei zichtbaar is
de donkere kant verbeeldt vooral ook
het afgesneden zijn van mensen van wie je houdt
die je op zoveel manieren mist
of om te zeggen met de woorden van de
dichteres Vasalis in het gedicht Sotto Voce
‘..zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet
maar één
het afstand doen en scheiden
en niet het snijden doet zo`n pijn
maar het afgesneden zijn ..’
de witte rozen verwijzen naar het leven
dat na de dood niet ophoudt
maar daar ten volle gekend wordt

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
m.m.v.

ds. Harry Doornbos
Jelle-Jan Holwerda
Marco ‘t Hart
Sint-Catharijne Cantorij olv. Rinus Verhage
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Jacoba Maria Montenij - van Cronenborgh
Arendina Johanna van Rixoort - Roerhorst
Catherine Joanne Jahn – Verhagen
Jacobus Johannes Vroom
Esther Marjolein van de Visser
Theodorus Klaas Maarten Hendrik de Man
Margje Appelmelk – Morsink
Roelof Burghoorn
Jacoba Smit – Febus
Truus van Wensveen – Moerkerke
Maria Sophia den Haan – Verhoeven
Plona van Leeuwen – van der Knoop
Nellie Dubbeldam – Groen
Wilhelmina Christina Bijl – Hoogenboom
Gerrit Pieter de Weijer
Martine Anje Brinkman
Pieter Dingeman Marijs
Arie van den Bos

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- aansteken van de Paaskaars
- stilte
- lied 125: 1c 2a

(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 296 c refr. a refr. c coupletten a refreinen
(wij gaan zitten)

- 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 727: 1, 3, 6

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed van de zondag
- woord met de kinderen
- kinderlied AwN IV, 12 ‘Eens zal er vrede zijn..’
- lezing Jesaja 65: 17 t/m 23
- lied 93: 1a, 2c, 3a, 4a
- Marcus 13: 14 t/m 27
- lied 775: 1c, 2c, 3a, 4c, 5a, 6c, 7a
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Het WOORD verwoord
- lied 773:

DIENST van GEDACHTENIS
- orgelmuziek ‘Jesus meine Zuversicht..’

Johann Gottfried Walther
(1684-1748)

- stilte
- inleiding
- cantorij

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
- de namen worden genoemd
- de kaarsen aangestoken
- cantorij
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
allen
cantorij

Zie met ontferming naar onze aarde.
Houd in uw hoede wie haar bewonen,
houd ons omsloten, thuis in uw zegen.

allen

- mogelijkheid voor wie dat wil, een kaars aan te steken
- cantorij ‘Tijd van vloek en tijd van zegen..’ lied 845

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Missionair werk

- gebeden
. dankgebed . voorbeden en stil gebed
. onze Vader
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- de kinderen komen terug
- lied 416

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
tijdens deze eredienst mogen geen foto’s worden gemaakt,
onze vaste fotograaf is aanwezig en maakt foto’s,
wanneer u niet gefotografeerd wilt worden,
neemt u dan plaats in de banken onder het orgel.

MEDEDELING
afwezigheid ds. Harry Doornbos
ds. Harry Doornbos is voor vakantie afwezig tussen 26 november
en 3 december, u kunt, in geval van spoed of nood, contact opnemen
met ds. Tineke Flim of uw ambtsdrager.

AGENDA week 48
ma

26 nov

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

di

27 nov

15.45

Basiscatechese

Consistoriekamer

do

29 nov

19.45

Kerkenraad

Zalencentrum

zo

02 dec

10.00
16.30

Jeugdkerk
Levende Adventskalender

Zalencentrum
Clarissenstraat 5

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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