EREDIENST
8 september 2019

zondag ’12e na Trinitatis’

STARTDIENST
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorgangers ds. Tineke Flim
ds. Harry Doornbos
ouderling
Jelle-Jan Holwerda
organist
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

liturgische bloemschikking

GOEDE HERDER
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij in grazige weiden rusten
Hij voert mij naar vredig water
daar geeft Hij mij nieuwe kracht
Hij leidt mij op het rechte spoor
omwille van zijn Naam
Jong en oud
klein en groot
vinden in Uw barmhartigheid
bescherming
leven in een oase

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied (uit, ‘Voorzichtig lied’) 104: 1, 3, 4, 6
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- bemoediging
v Onze hulp in de Naam
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in lengte van dagen,
a die sprak ‘Er zij licht’
v die zag dat het goed was
a die nooit laat varen het werk van zijn handen

(wij gaan staan)

- drempelgebed
- lied 100
(wij gaan zitten)
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- inleiding op de dienst: ‘een goed verhaal’
- gebed om ontferming

ingeleid en besloten met:

- loflied 632: 1, 3
DIENST van het WOORD
- gebed bij de opening van de Schrift
- moment met ons allemaal
Lineke Landman vertelt het verhaal van het ‘verloren schaap’
- kinderlied ‘Jezus is de goede Herder..’
- afscheid van Lineke
- verwerking van het Bijbelverhaal
. uitleg van wat we gaan doen, m.b.v. plaatjes op de beamer
. keuze maken uit de punten achterop de Orde van Dienst
. sticker plakken bij de figuur waar je je het meest in herkent
- lied van de verwondering
- overdenking
- orgelsolo
- lied 324

(tekst A.C. Bronswijk)

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven delen
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Diaconie

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 423

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
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10 karakteristieke figuren in en rond de kudde:

0 Volgzaam schaap

0 Verloren schaap

0 Schaap met vragen

0 Offerlam

0 Het zwarte schaap

0 Hulpherder

0 Klein lammetje

0 Een hert

0 Eigenwijze bok

0 Een toerist

MEDEDELING
groothuisbezoeken
het thema is: ‘een goed gesprek…’
u kunt kiezen tussen een bijeenkomst ’s avonds of overdag
informatie en aanmeldingsformulieren zijn aanwezig op de balie bij de uitgang

AGENDA week 37
ma 09 sep

13.30
19.45
20.15

Crea-doe-middag
Zalencentrum
College van Kerkrentmeesters Consistoriekamer
Orgelconcert,
Sint-Catharijnekerk
Margreeth de Jong

wo 11 sep

14.45

‘Zingen in het Gasthuis’

Sint-Catharina Gasthuis

do 12 sep

19.45
20.00

Moderamen
‘Alles wat Ademt’

Consistoriekamer
Sint-Catharijnekerk
(hoofdingang)

za 14 sep
14.00
16.00

MONUMENTENDAG
Jan Hendrik van de Kamp
Daniëlle Ferdinand, cello
Maurits Bunt, orgel
Lisa Groothedde, sopraan

Dorpskerk, Oostvoorne
Sint-Catharijnekerk

_______________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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