EREDIENST
24 februari 2019

zondag ’7e na Epifanie’

hebt uw vijanden lief..!

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Harry Doornbos
Jacqueline Groenewegen
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 287: 1, 2, 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 in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 92: 1, 3
(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 870: 1, 4, 5, 8

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
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- woord voor de kinderen
- kinderlied AwN IV.9: 1, 4, 5
- lezing Genesis 45: 1 - 11
- lied 133
- lezing Lucas 6: 27 - 38
- lied 320
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 771
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Missionair werk en Kerkgroei

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 422

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELINGEN
ZONDAG, 10 maart a.s. is er een GEMEENTEBERAAD, na de Eredienst,
eerst koffie / thee, aanvang omstreeks 11.30 uur.
________________________________________________________________________________________________

u kunt vanaf VANDAAG, inschrijven voor de VASTENMAALTIJDEN
op woensdag, 13 en 27 maart en 10 april om 18.45 uur, Nobelstraat 22.
aan de balie bij de consistoriekamer
________________________________________________________________________________________________

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 vanaf zondag, 10 maart, wekelijks uw bijdrage geven
in de Vastenactie-bus bij de uitgang!
doel: ‘Stichting Mambo Poa’ (zie kerkblad, blz. 8)

AGENDA week 9
ma 25 feb

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

do 28 feb

20.00

Alles wat Ademt

Sint-Catharijnekerk
(hoofdingang)

vr

01 mrt

15.00

Ommeloopkring

Vlinderhof

zo 03 mrt

19.00

ZANGDIENST

Sint-Catharijnekerk

zo 10 mrt

10.00

Jeugdkerk

Zalencentrum

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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