EREDIENST
18 november 2018

zondag ’25e na Trinitatis’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
____________________________________________________________

voorganger ds. Anton Schipper (Rotterdam)
ouderling
Herman Bloemhof
organist
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- orgelmuziek over ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig…’ (Psalm 92)
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 92: 1
(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.
- lied 92: 7, 8
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië
- loflied 967: 6, 7

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 met de kinderen
- kinderlied
- lezing Micha 6: 6 – 8
Lucas 13: 1 - 9
- lied 718
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo ‘Wat zijn de goede vruchten..’
- lied 841: 1, 3, 4
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Wijkpastoraat Rotterdam - Crooswijk

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 756: 1, 2, 4, 6

(wij gaan staan)

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

AGENDA week 47
ma

19 nov

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

di

20 nov

15.45

Basiscatechese

Consistoriekamer

do

22 nov

19.45
20.00

Moderamen
‘Alles wat Ademt’

Consistoriekamer
Catharijnekerk

vr

23 nov

14.30

Gasthuiskring

Catharina Gasthuis

za

24 nov

10.00

Najaarsmarkt

Zalencentrum

(hoofdingang)

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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met

fotowedstrijd: ‘Kiek je oma’
zaterdag 24 november 2018
van 10.00 tot 15.00 uur
Zalencentrum, Langestraat 76 te Brielle

Najaarsmarkt
handwerken
kerstkransen voor de voordeur
intekenlijsten, o.a. quilt cadeauartikelen
kaarten
1 Euro-tafel (voor in de schoenendoos?)
sieraden
koek, cake, jam
bloemstukjes
handdoekjes van de Voornse Meisjes

Fotowedstrijde
voor kinderen tot 16 jaar
maak met je mobiel een foto van je oma, print deze uit op A4
(hoeft niet op fotopapier) zet achterop
je naam, telefoonnummer, leeftijd en de naam van je oma.
Inleveren Langestraat 76 op:
maandag 19 nov. van 13.30 tot 16.00 uur
vrijdag 23 nov. van 9.00 tot 12.00 uur
najaarsmarkt 24 nov. van 10.00 tot 11.00 uur
er zijn 3 geldprijsjes beschikbaar.
uitslag op de najaarsmarkt om 14.00 uur.
opbrengst is bestemd voor de zonwering in het Zalencentrum

