EREDIENST
24 november 2019

’Eeuwigheidszondag’
feest van Christus Koning

GEDACHTENIS AAN DE GESTORVENEN

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 bloemschikking
de schikking is vervaardigd
op een schaal, gedragen
daarop een bol, de aarde
met dode takken, de vergankelijkheid
daarbij voor de overledenen een bloem, de liefde
één bloem voor de onbekende, de niet-genoemde
op de bol is mos aangebracht, teken van leven
in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde
Openbaring aan Johannus 21: 1 - 4

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
m.m.v.

ds. Harry Doornbos
Jelle-Jan Holwerda
Marco ‘t Hart
Corrie van der Heiden
Sint-Catharijne Cantorij olv. Rinus Verhage
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Clara Treffers
Heinz Herbert Otto Jahn
Huiberdina Jacoba Arkenbout - Kruit
Jan Joseph Hartman Verloop
Margrete Leeflang - Warmenhoven
Dirk Adrianus van der Vlis
Felix Keller
Aletta Carolina Hendrika van der Elst - Ruijsenaars
Christina van Ommen - Beumer
Lydia Cornelia Kamerling - Braber
Klaske Hofstra - Wieling
Hilda van Balen - Verbaas

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- ontsteken van de Paaskaars
- stilte
- lied 283

(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 89: 5, 6
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 756: 1, 2, 4, 6
- glorialied Jubilate

Samuel Sebastian Wesley (1766-1837)

cantorij
O be joyful in the Lord, all ye lands; serve the Lord with gladness,
and come before His presence with a song.
Be ye sure that the Lord He is God: it is He that has made us, and not we ourselves;
we are His people, and the sheep of His pastures.
O go your way into His gates with thanksgiving, and into His court with praise:
be thankful unto Him, and speak good of His name.
For the Lord is gracious, His mercy is everlasting:
and His truth endureth from generation to generation.
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost:
As it was in the beginning is now and ever shall be: world without end. Amen.
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed van de zondag
- lezing Jesaja 65: 17 - 25
- lied 46: 1c 2a 3a
- lezing Romeinen 8: 18 - 27
- lied 322 cantorij, allen: de laatste twee regels
- het WOORD verwoord
- cantorij ‘The God of love my Shepherd is..’ Thomas Tallis (1505-1585)
The God of love my shepherd is and he that doth me feed;
while he is mine and I am his, what can I want or need?
He leads me to the tender grass, where I both feed and rest;
then to the streams that gently pass: in both I have the best.
Or if I stray, he doth convert and bring my mind in frame,
and all this not for my desert, but for his holy name.
Yea, in death's shady black abode well may I walk, not fear;
for thou art with me, and thy rod to guide, thy staff to bear.
Nay, thou dost make me sit and dine, ev’n in my enemies sight:
My head with oil, my cup with wine runs over day and night
Surely thy sweet and wondrous love shall measure all my days;
and, as it never shall remove, so neither shall my praise.

DIENST van GEDACHTENIS
- stilte
- inleiding
- cantorij

Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
- de namen worden genoemd
- de kaarsen ontstoken
- cantorij
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
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- mogelijkheid voor wie dat wil, een kaars aan te ontsteken

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

- gebeden
. lied, ‘Abide with me….’

(c = cantorij / a = allen)

c. Abide with me, fast falls the eventide
The darkness deepens Lord, with me abide
When other helpers fail and comforts flee
Help of the helpless, oh, abide with me
a. Swift to its close ebbs out life's little day
Earth's joys grow dim, its glories pass away
Change and decay in all around I see
O Thou who changest not, abide with me
c. I need the precense ev’ry passing hour
What but thy grace can foil the tempter’s power?
Who like thyself my guide and stay can be?
Through cloud and sunshine, o abide with me.
a. I fear no foe, with Thee at hand to bless
Ills have no weight, and tears no bitterness
Where is death's sting? Where, grave, thy victory?
I triumph still, if Thou abide with me.
a. Hold Thou Thy cross before my closing eyes
Shine through the gloom and point me to the skies.
Heaven's morning breaks, and earth's vain shadows flee
In life, in death, o Lord, abide with me

. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 981

(wij gaan staan)

- cantorij, wegzending en zegen

(staande)

‘The Lord bless you and keep you..’ Peter Christian Lutkin (1858-1931)
The Lord bless you and keep you,
The Lord lift His countenance upon you,
And give you peace, and give you peace,
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The Lord make His face to shine upon you,
And be gracious and be gracious
The Lord be gracious, gracious unto you. Amen

- orgelmuziek
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 48
ma

25 nov

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

di

26 nov

15.30

Basiscatechese

Consistoriekamer

do

28 nov

19.45

Kerkenraad

De Sjoel

vr

29 nov

14.30

Gasthuiskring

Cath. Gasthuis

za

30 nov

10.00

Najaarsmarkt

De Sjoel

zo

01 dec

10.00
10.00

Jeugdkerk
Eredienst van Schrift en Tafel
ds. Harry Doornbos
Levende Adventskalender

Zalencentrum
Sint-Catharijnekerk

16.30

Clarissenstraat 5

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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