EREDIENST
11 februari 2018

zondag ’Quinquagesima’
(vijftigste dag voor Pasen)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Harry Doornbos
Wim Littooij
Marco ‘t Hart

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 326: 1, 2, 3

(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.
- drempelgebed
v Eeuwige God, . . . . . . .
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 326: 4, 5, 6
(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 113: 1, 2
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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
- woord voor de kinderen
- kinderlied 982: 1

- lezing 1 Samuel 3: 1 - 11
- lied 824
- lezing Marcus 7: 31 - 37
- lied 317
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 1001
3

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Missionair werk / kerkgroei
Met de collecte van 11 februari ondersteunen we pioniersplekken zoals Cross Point in
Nieuw-Vennep. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken:
zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Sinds de start in 2004 is Crosspoint
gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. Mensen uit de
wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods
Koninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De
contacten met statushouders in de wijk is aanleiding om te starten met een nieuwe
pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders.

- gebeden
. dankgebed . voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 145: 1, 2

(wij gaan staan)

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

MEDEDELINGEN
u kunt deze en volgende zondag(en) inschrijven voor een
HUISPAASKAARS 2018 en voor de VASTENMAALTIJDEN
aan de balie bij de consistoriekamer

AGENDA week 7
VANDAAG

19.00

Zangdienst

Catharijnekerk

ma

12 feb

13.30
19.45
20.00

Crea-doe-middag
Zalencentrum
Kerkrentmeesters
Consistoriekamer
‘Het gesprek..’
Catharijnekerk
‘Echt en Onecht’ m.m.v. Jacqueline Groenewegen

wo

14 feb

14.30
14.45

Leerhuis
Zingen in het Gasthuis

Zalencentrum
St. Catharina Gasthuis

do

15 feb

19.45
19.45

Moderamen
Leerhuis

Consistoriekamer
Zalencentrum

za

17 feb

zo

18 feb

11.30

Wijkmiddag (wijk 1)

Zalencentrum

wo

21 feb

17.45

1e VASTENMAALTIJD

Nobelstraat 21

(hoofdingang)

Clubavond jeugd

__________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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