EREDIENST
10 maart 2019

zondag ’INVOCABIT’
.. roept Hij Mij aan.. (Psalm 91: 14,15)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling
Marjon Hogeweg
organist
Marco ‘t Hart

met het oog op de privacywet mogen tijdens de dienst geen foto’s worden gemaakt
als onze huisfotograaf aanwezig is en u wilt niet gefotografeerd worden
neem dan plaats in de banken onder het orgel

liturgisch bloemschikking
de 40 dagen tijd is de tijd van inkeer, bezinning en soberheid
wij hebben gekozen voor een opbouwschikking te maken
dus een schikking waarin steeds iets verandert
om de soberheid van het vasten te benadrukken
worden er weinig tot geen bloemen gebruikt
aan de basis van de schikking ligt een paarse doek
die verwijst naar de kleur van de vastentijd
de boog met klimop is symbool van saamhorigheid
onder de poort het zand als woestijn
de stenen zijn een verwijzing naar de verzoeking in de woestijn
de boog is ook een poort naar een nieuw begin en blijft steeds hetzelfde
klein versje
het waren tien geboden
die God schreef in de steen
het waren tien geboden
voor elke vinger één
en vier keer tien is veertig
een lange vastentijd
zolang is de Heer Jezus
verzocht in de woestijn
helemaal alleen
wij hoeven niet alleen te gaan
Hij zegt: ‘Pak mijn hand
samen gaan we door woestijn en poort
naar het beloofde land.
Ik maak een nieuw begin’
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- uit lied 91
- antifoon (orgel, voorganger, allen)

- lied 91: 1, 2
- antifoon (allen)

(wij gaan staan)

zie boven

- 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.
- uit lied 91
- antifoon (allen)

- lied 91: 7
- antifoon (allen) zie boven
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië 299d

(voorganger en gemeente)
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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: lied 317
- woord voor de kinderen
- projectlied 40 dagen
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- lezing gedicht: ‘Vragenderwijs..’
- lied 942: 1, 2
- lezing Lucas 4: 1 - 13
- lied 538: 1, 2, 4
- het WOORD verwoord
- orgelsolo
- lied 807

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, KerkInActie: Voorjaars Zendingsweek

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 943: 1, 4, 6

(wij gaan staan)

v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELINGEN
VANDAAG is er een GEMEENTEBERAAD
na de Eredienst, eerst koffie / thee, aanvang omstreeks 11.30 uur.
________________________________________________________________________________________________________

ook VANDAAG kunt u inschrijven voor de VASTENMAALTIJDEN
deze zijn op de woensdagen, 13 en 27 maart en 10 april
steeds om 17.45 uur, Nobelstraat 22.
(inschrijfformulier ligt aan de balie bij de consistoriekamer)
________________________________________________________________________________________________________

aan de balie in de kerk kunt u ook dit jaar 2019
een PAASKAARS bestellen, er is een intekenlijst.
_______________________________________________________________________________________________________

er is dit jaar weer de ‘Vastenactie Raad van Kerken Brielle’
daarvoor kunt u vanaf VANDAAG, wekelijks uw bijdrage geven
in de Vastenactie-bus bij de uitgang!
doel: ‘Stichting Mambo Poa’ (zie kerkblad, blz. 8)
_______________________________________________________________________________________________________

zondag, 17 maart a.s. is wer een wijk-contactmiddag
voor der secties Binnenstad, Meeuwenoord en de buitengebieden.
we starten om 11.30 uur in het Zalencentrum, Langestraat 76.
er is gelegenheid elkaar tijdens koffie/thee etc. te ontmoeten, ook is er een lunch.
de heer Bob Benschop van het Streekarchief ‘Voorne-Putten en Rozenburg’
komt ons vertellen over Brielle in de jaren 50, met beelden.
Laat u zich verder verrassen..!

AGENDA week 11
VANDAAG

10.00
11.30

Jeugdkerk
Gemeenteberaad

Zalencentrum
Sint-Catharijnekerk

ma 11 mrt

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

19.45

College van Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

12 mrt

14.00

Leerhuis (Psalm 119)

Zalencentrum

wo 13 mrt

14.45

‘Zingen in het Gasthuis’

Sint-Catharina Gasthuis

17.45

Vastenmaaltijd (Parochiehuis)

Nobelstraat 22

11.30

Wijkmiddag (zie boven)

Zalencentrum

di

zo 17 mrt

________________________________________________________________________________________________________
__

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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