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zondag ’Pinksteren’
het feest van de Geest

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling
Rienk Koopmans
organist
Marco ‘t Hart
de Catharijne Cantorij, o.l.v. Rinus Verhage

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

liturgische bloemschikking

op het Pinksterfeest is de heilige Geest
in vurige tongen neergedaald op de apostelen
50 dagen na Pasen
bij vieringen waarin de betekenis van de Geest een rol speelt
is de kleur rood
Pinksteren gebeurt ook vandaag!
het pinkstert overal waar de kerk weer zichtbaar wordt
in de inzet en de geestdrift van mensen die elkaar vinden
elkaar verstaan en elkaar verdragen
de Anthuriums symboliseren de tongen van vuur
elk zuchtje wind zet het ijle gras in beweging
vuurt ons aan
Hedera is verweven met diverse soorten materialen
om aan te geven dat veelkleurige mensen
op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 668 1e cantorij, 2e allen
- lied 68: 3, 6
- lied 668 allen (zie boven)

(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 673: 1c, 2a, 3c, 4a
(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 672: 1, 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
. lied 681 cantorij
. gebed
. lied 681 cantorij (zie boven)
- woord voor de kinderen
- kinderlied 683
- lezing Joël 2 en 3
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- cantorij ‘Alles wacht op U vol hoop..’

Huub Oosterhuis

alles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel
neemt Gij hun adem weg zij sterven
en zij vallen terug in het stof
zendt Gij uw geest, zij worden herschapen Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

- lezing Handelingen 2: 1 - 4
- lied 689 cantorij/allen
- het WOORD verwoord
- orgelsolo
- lied 701
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, KerkInActie Werelddiaconaat

- de kinderen komen terug
- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
DIENST van de TAFEL
- tafelgebed
‘Gij die het licht tevoorschijn roept..’

Henk Jongerius / Henry Purcell

- delen van brood en wijn - cantorij. ‘O for a closer walk..’
Charles Villiers Stanford 1852-1924

. ‘Come, holy Ghost our souls inspire..’
Thomas Attwood 1765-1838

- dankgebed
- lied 687
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELING
de Sint-Catharijnekerk is deze zomertijd 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 24
wo 12 juni

13.30

‘Zingen in het Gasthuis’

St. Catharina Gasthuis

_______________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

