EREDIENST
16 september 2018

zondag ’16e na Trinitatis’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Gertjan Robbemond (Oud Beijerland)
Herman Bloemhof
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- orgelmuziek over lied 220 ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon..’
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 220: 1, 4
(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 .......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 139: 1, 2
(wij gaan zitten)

- gebed om ontferming
- kyriëlied 301a
- glorialied 304
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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
- moment met de kinderen
- kinderlied 1014
- lezing Jesaja 55: 6 - 7
- lied 833 (1x Engels, 1x Nederlands)
- lezing Lucas 19: 1 - 10
- lied 339a
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 912

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconale collecte v oor Vredeswerk

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 422
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELING
op donderdag, 27 september a.s. is er de jaarlijkse Lunch
in de Catharijnekerk
Het is gezellig om met anderen te eten en aan tafel raak je al gauw in gesprek
over van alles en nog wat. Alleenwonende inwoners van Brielle, Vierpolders
en Zwartewaal worden uitgenodigd om op donderdag 27 september in de
Sint-Catharijnekerk met anderen te komen lunchen.
U bent welkom vanaf 12.00 uur.
Wie wil deelnemen aan de lunch kan vanaf 13 september een gratis kaartje
halen in de Catharijnekerk tijdens de openingstijden voor de toeristen.
Ook in de Infirmerie zijn er vanaf 13 september kaartjes beschikbaar.
Telefonisch reserveren is mogelijk bij Alina van Meggelen, telefoon 0181410252, Coby van Ommeren, telefoon 0181-415184 of Trudy Morgenstern,
telefoon 0181-416886

AGENDA week 38
ma

17 sep

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

20.15

Orgelconcert,
Jetty Podt (Nijmegen)

Catharijnekerk

wo

19 sep

20.00

Culturele Cie. ‘St.Catharijne’

do

20 sep

13.30
19.45

Chr. Vrouwengespreksgroep Vierpolders
Doelbewust tel. (0181)851660
Kerkenraad
Zalencentrum

vr

21 sep

14.30

Gasthuiskring

St. Catharina Gasthuis

zo

23 sep

10.00

Startdienst

Catharijnekerk

ma

24 sep

20.15

Orgelconcert,
Hayo Boerema (Rotterdam)

Catharijnekerk

Kaaistraat 29

____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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