EREDIENST
17 maart 2019

zondag ’Reminiscere’
(‘Gedenk...’ Psalm 25)

Lucas 9: 28-36

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Tineke Flim
ouderling
Jelle-Jan Holwerda
organist
Jan Meuleman

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
er is gekozen om een opbouwschikking te maken
een schikking waarin steeds iets verandert
om de soberheid van het vasten te benadrukken
er 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 is ook een poort naar een nieuw begin
de knoppen die ontluiken
de dag toont zijn gezicht
hij laat natuur ontwaken
en schenkt jou eeuwig Licht
C. Verheij
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- uitleg bij de bloemschikking in de 40 dagentijd
- stilte
- lied 275: 1, 2, 3, 4

(wij gaan staan)

- bemoediging
- drempellied 25: 2, 3
(wij gaan zitten)

- inleiding op de dienst
- gebed om ontferming, afgewisseld met
- kyrië

- lied 1005: 1, 2, 4
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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
- woord met de kinderen
- projectlied refr, couplet 2, refr

- lezing 1 Samuel 24: 1 - 13, 17 - 21
- lied 138: 1, 4
- lezing Lucas 9: 28 - 36
- lied 543
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 919: 1, 4
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie: KerkInAktie Gevangenenzorg

- gedachtenis
- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied Rakelings Nabij 120

(wij gaan staan)

Wij maken hier een trektocht door de tijd
en onze voeten zoeken zeek’re wegen,
de rechte paden tussen vloek en zegen,
de horizont achter de eindigheid.
Wij zien hier uit naar licht dat blijvend is
en onze ogen speuren in het duister
naar vonken van uw glans en van uw luister,
een ster, een vuurvlam in de wildernis.
Wij tellen dagen naar wat komen gaat
en onze harten vullen zich met leven,
met de beloften ooit de mens gegeven,
dat U het bent die in ons midden staat.
Wij leven tastend op uw toekomst aan
en onze monden spreken van de dromen,
van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar om met U mee te gaan.
- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 12
VANDAAG

11.30

Wijk-contactmiddag

Zalencentrum

ma 18 mrt

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

do 21 mrt

13.30

Vrouwen Gespreksgroep
tel. 0181.851660

Vierpolders

vr

22 mrt

14.30

Gasthuiskring

Sint-Catharina Gasthuis

za 23 mrt

14.00

Workshop ‘Kerk en dementie’

Zorgboerderij ‘Op Aarde’
Sleepseweg 9

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

MEDEDELINGEN
VANDAAG, 17 maart a.s. is er de wijk-contactmiddag
voor der secties Binnenstad, Meeuwenoord en de buitengebieden.
we starten om 11.30 uur in het Zalencentrum, Langestraat 76.
de heer Bob Benschop van het Streekarchief ‘Voorne-Putten en Rozenburg’
komt ons vertellen over Brielle in de jaren 50, met beelden.
___________________________________________________________________________________________________

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

ProtestantsChristelijkeOuderenBond
de ‘Proeverij’ voor PCOB-leden van maaltijdservice ’Apetito’
op 19 maart a.s. gaat wegens ziekte NIET door,
in plaats daarvan zal regiocoördinator Mr. Arie Slob
een interessante lezing houden over dementie.
aanvang 14.00 uur in het Zalencentrum.
ook niet-leden zijn hartelijk uitgenodigd voor deze middag.
___________________________________________________________________________________________________

workshop ‘Kerk en dementie’
zaterdag 23 maart is er van 14:00 tot 16:30 uur
een workshop “Kerk en dementie” op boerderij Op Aarde.
u kunt zich hier nog voor aanmelden bij Alina van Meggelen,
ameggelen@kpnmail.nl of 0181-410252
___________________________________________________________________________________________________

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 iedere zondag t/m 14 april, wekelijks uw bijdrage geven
in de Vastenactie-bus bij de uitgang!
doel: ‘Stichting Mambo Poa’ (zie kerkblad, blz. 8)
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