EREDIENST
3 maart 2019

zondag ’Quinquagesima’
(vijftigste zondag voor Pasen)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Christiaan Donner
Grace van der Elst
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

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied ‘Zoek de stilte..’: 1, 2
(wij gaan staan)
Sytze de Vries/ Lewis Folk Melody, (mel.LB 975);
uit ‘Liefste lied van overzee’
- bemoediging en groet
v. Van God is de aarde
g. DE WERELD EN AL HAAR BEWONERS
v. Zie, hoe goed en kostbaar is het
g. ALS MENSEN IN EENDRACHT SAMEN LEVEN.
v. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
g. GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND.
v. Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
g. ZOUDEN DEZE STENEN GAAN ROEPEN.
v. Heer, open Gij onze lippen
g. EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONDIGEN.
- lied ‘Zoek de stilte’: 3
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië 301k
- glorialied 158b (2x)
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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 (tekst Desmond Tutu)
v. Goedheid is sterker dan slechtheid
g. LIEFDE IS STERKER DAN HAAT.
v. Licht is sterker dan duister
g. LEVEN IS STERKER DAN DOOD.
v. Hoopvol zijn wij
g. HOOPVOL ZIJN WIJ DOOR HEM,
DIE ONS LIEFHAD. AMEN.
- woord met de kinderen
- kinderlied AwN IV: 9: 1, 2, 3
- lezing Jeremia 7: 1 - 15
- lied 31: 1, 4, 6, 18
- lezing Lucas 6: 39 - 49
- lied 647
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 973
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied ‘Uit goed of kwaad..’
- v wegzending en zegen
a Amen

(wij gaan staan)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELINGEN
VANAVOND, 19.00 uur is er een ZANGDIENST in de Sint-Catharijnekerk,
m.m.v. Oecumenische Koor ‘Together’ uit Hoek van Holland.
o.l.v. Peter Dingemanse / organist Willem Chr. Meyboom
Theun Klein leest de column.
________________________________________________________________________________________________

ZONDAG, 10 maart a.s. is er een GEMEENTEBERAAD, na de Eredienst,
eerst koffie / thee, aanvang omstreeks 11.30 uur.
________________________________________________________________________________________________

u kunt 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 10
ma 04 mrt

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

20.00

‘Het Gesprek’

Sint-Catharijnekerk

gast: ds. Martin Diepeveen
(hoofdingang)
thema: ‘God en mens , Mens en God..’

do 07 mrt

19.45

Diaconale- en Pastorale Raad

Zalencentrum

zo 10 mrt

10.00

Jeugdkerk

Zalencentrum

11.30

Gemeenteberaad

Sint-Catharijnekerk

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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