EREDIENST
3 februari 2019

zondag ’4e na Epifanie’

DIENST van de HEILIGE DOOP

voor
Jens van Assen
Jelle Jut

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Tineke Flim
Jacqueline Groenewegen
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

bij de liturgische bloemschikking

de witte lelies symboliseren de dopelingen, Jelle en Jens.
ze zijn verbonden met de drie witte rozen,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
de dopelingen zijn ook verbonden met hun vader, moeder en zusje,
de witte gerbera`s maar ook met de andere mensen om hen heen,
de gemeente wordt weergegeven door het gipskruid.
Met de kralen wordt uitgedrukt dat ieder mens een kraal aan
een ketting is die ons verbindt met de generaties voor ons.
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Je hebt al een naam
maar je krijgt en één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt
in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.
lied Hans Peters jr.
Theo Kersten

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 283: 1, 2, 4, 5

(wij gaan staan)

- bemoediging
- drempellied 139: 1, 14
(wij gaan zitten)

- inleiding op de dienst
- gebed om ontferming
- kyrië
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- glorialied, AwN I:30 ‘Nu gaan de bloemen nog dood..’
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 359
- lezing Marcus 10: 13 - 16
- lied 839: 1, 2, 3
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 991: 1, 2, 3, 6, 7, 8
DIENST van GAVEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Jeugdwerk (JOP)
2e rondgang, Diaconie

ROND DE DOOP
- de kinderen komen terug, Jelle en Jens worden binnengedragen
- inleidende woorden
- gezang 334: 1, 3, 5
Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kind’ren tot Mij komen.
Niemand, die ons helpen kan,
niemand kan ons kind beschermen
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,
draag het in uw groot erbarmen.
Dat het vroeg U in dit leven
ja voorgoed zijn hart mag geven.
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Al het onz' is U gewijd,
't liefste wat G’ ons toevertrouwde
wordt als offer U bereid.
Gij alleen kunt het behouden.
Schrijf de naam door ons gegeven
in het levensboek ten leven.
- vragen aan de ouders
- doop en zegen
(wij gaan staan)

- vraag aan de gemeente: Beloven jullie om Jens en Jelle
die gedoopt zijn te dragen in jullie gebeden
en met hen de weg te gaan van Gods
Koninkrijk?
Wat is daarop jullie antwoord?
a Ja, dat beloven wij
- lied 354: 1, 4
(wij gaan zitten)

- uitreiken doopkaars
- gedicht door Rogier
DIENST van GEBEDEN
- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 675
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 6
VANDAAG

17.00

Evensong

Catharijnekerk

ma 04 feb

13.30

Crea-doe-middag

zalencentrum

20.00

‘Het Gesprek’
Catharijnekerk
gast, ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)
thema: God in mij, God van mij, God door mij..’

di

05 feb

14.00

Leerhuis`

Zalencentrum

19.45

Diaconale- en Pastorale raad

Zalencentrum

za 09 feb
zo 10 feb

jongeren slapen in de kerk..
10.00

ds. Tineke Flim (THEMADIENST)
Catharijnekerk
thema: ‘Hoopvol leven … en sterven.

______________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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