EREDIENST
30 september 2018

zondag ’18e na Trinitatis’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Harry Doornbos
Jacqueline Groenewegen
Marco ‘t Hart

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 296 (refrein, 1e keer door de voorganger)

(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: ‘Het morgenlied in onze mond’ (tekst Henk Jongerius)
(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

- glorialied 113: 1, 2

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 1014
- lezing Numeri 11: 16 - 30
- lied 119: 14, 38
- lezing Marcus 9: 38 - 50
- lied 756: 1a, 2v, 3a, 4m, 5a
2

- uitleg en verkondiging
- orgelsolo ‘Con divozione..’
- lied 974: 1, 2, 5

Johann Georg Herzog (1822 - 1909)

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 413: 1, 2

(wij gaan staan)

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

MEDEDELING
Hobby & Talentendag,
zaterdag 6 oktober, 10.00 uur - 16.00 uur
in de Sint-Catharijnekerk.
komt u ook kijken bij alle kunstenaars en hobbyisten
en luisteren naar musici en koren?
Gratis toegang
Welkom!

AGENDA week 40
ma

01 okt

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

di

02 okt

19.45

Diaconale- en Pastorale raad

Zalencentrum

vr

05 okt

15.00

Ommeloopkring

Ommeloop

za

06 okt

10.00

Hobby- en Talentendag

Catharijnekerk

__________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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