EREDIENST
28 april 2019

zondag ’Quasi modo Geniti’
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid! (1 Petrus 2: 2)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
___________________________________________________________________

voorganger ds. Evert-Jan Vledder (Hellevoetsluis)
ouderling Grace van der Elst
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

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 643: 1, 2, 3, 4, 5

(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 81: 1, 2
(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 304
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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 voor de kinderen
- kinderlied AwN I lied 1: 1, 6

- lezing Genesis 28: 10 - 22
- lied 867: 1
- lezing Lucas 24: 13 - 35
- lied 644
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 627
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Kledingbank Hellevoetsluis
(de diaconale inzameling wordt mondeling toegelicht)

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 1016

(wij gaan staan)

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

MEDEDELING
vanaf deze week is de Sint-Catharijnekerk weer geopend voor toeristisch
bezoek, d.w.z. van maandag t/m zaterdag is het kerkgebouw geopend
van 10.30 - 16.30 uur.
in de maanden juli en augustus ook op de zondagen van 12.00 – 16.00 uur.

AGENDA week 18
ma 29 apr

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

vr

15.00

Ommeloopkring

Vlinderhof 4

03 mei

_________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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