EREDIENST
11 november 2018

zondag ’24e na Trinitatis’

MUZIEK in alle TALEN..

Themadienst
‘MUZIEK in alle TALEN..’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
mmv.

ds. Tineke Flim
Marjon Hogeweg
Marco ‘t Hart
Emma van Duijvenbode, Johan Deur, Peter Hordijk,
Alina van Meggelen, Freek Voskamp, Ton Menkveld.
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van BUITEN naar BINNEN
- Young Verdi ‘Standing by..’
- Georg Friedrich Händel, The Messiah, ‘O thou that tellest..’
- Rap Ramilia (toelichting, Peter Hordijk)
- welkom en mededelingen
- uitleg over de Dienst
- lied 221: 1, 2
(wij gaan staan)
- bemoediging
(wij gaan zitten)

- ‘La maison heureuse..’ Charles Koechlin

(piano, Freek Voskamp)

- lied ‘Kracht van uw liefde..’ (luisteren of zingen)
- inleiding op het gebed om ontferming, ‘Hurt’ Johnny Cash
- gebed
- glorialied 103e (Nederlands, Engels)
- ‘Samen voor altijd..’ Marco Borsato (toelichting door Olivia van der Sanden)

ROND het WOORD
- moment met de kinderen
- kijken/ luisteren, ‘Ja is ja, nee is nee..’ (toelichting door Jan Hut)
- lied 8b
- ‘We zullen doorgaan..’ Ramses Shaffy (toelichting door Ineke van der Jagt)
- lezing 1 Samuel 16: 15 - 23
- lied 886 (Nederlands - Engels)
- luisteren, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme..’ Johann Sebastian Bach
(toegelicht door Dick Boogaard)

- overdenking
- ‘Canto ostinato’ Simeon ten Holt
- lied ‘Tel uw zegeningen..’ (met toelichting)
3

van BINNEN naar BUITEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, KerkInActie, Binnenlands diaconaat
- ‘Für Elise.’ Ludwig von Beethoven (toelichting van Tony Schram)

- gebeden
. ‘Geen kind meer..’ Jan Boerstoel
. danken en bidden
. stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 416

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
- ‘Ere zij God..’ (Kerstnacht)

met orgel en trompet, Ton Menkveld

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 46
ma

12 nov

13.30
19.45

Crea-doe-middag
Kerkrentmeesters

Zalencentrum
Consistoriekamer

di

13 nov

14.00

Leerhuis

Zalencentrum

(thema, Psalm 42 t/m 72)

15.45

Basiscatechese

Consistoriekamer

wo

14 nov

14.45

‘Zingen in het Gasthuis’

Catharina Gasthuis

do

15 nov

13.30

Vrouwengespreksgroep
Vierpolders
‘Doelbewust’ (0181.851660)

za

17 nov

Clubavond jeugd

Zalencentrum

______________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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