EREDIENST
29 december 2019

zondag ’1e na Kerst’

Simeon en Anna

Rembrandt van Rijn

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
______________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Helene Perfors (Koopvaardijpredikant)
Teuni Langendoen
Marco ’t Hart
Klaas Jut

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 93: 1, 2

(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 93: 3, 4
(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 487
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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
- lezing Jesaja 61: 10 - 62: 3
- lied 176: 1, 2, 6
- lezing Lucas 2: 21 - 40
- lied 152: 1, 9, 10
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 489
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 654: 1, 5, 6

(wij gaan staan)

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

AGENDA week 1
vr

03 jan

15.00

Ommeloopkring

Vlinderhof 4

zo 05 jan

09.30

Nieuwjaar wensen

Sint-Catharijnekerk

10.00

Eredienst
ds. N. van Doorn

Sint-Catharijnekerk

15.30

Basiscatechese

Consistoriekamer

19.45

Pastorale- en Diaconale Raad De Sjoel

14.45

Zingen in het Gasthuis

di

07 jan

wo 08 jan

St.Catharina Gasthuis

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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