EREDIENST
15 december 2019

zondag ’3e in de Advent’
‘Gaudete’ (Verheug u..)

3e ADVENT
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Janneke Herweijer
Jelle-Jan Holwerda
Jan Meuleman
Freek Voskamp

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
in deze Adventstijd is er een opbouwschikking
daarbij wordt uitgegaan van een basiscompositie
iedere week wordt iets vervangen of toegevoegd
vandaag Jesaja 35
‘de steppe zal bloeien’
het kernpunt van de schikking is daarom de kandelaar met de kaarsen
hierbij ligt de stronk, symbool voor Israël
van de opbouwschikking met de stenen voor standvastigheid en de klimop
voor trouw
het is de derde advent, de kleur hiervan is roze
kleur van doorbrekend licht, in de verte schemert het licht van kerst, we zijn
halverwege
bij de voorzegging uit Jesaja 35
hebben we vrolijke roze bloemen een plaats in de schikking gegeven
de kaarsen sluiten aan bij het thema van de kindernevendienst: geef licht!
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VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- ontsteken van de derde Adventskaars
door Julia
kaarsenversje
Twee kaarsjes staan te branden
Maar kijk, er is nog plek voor meer.
Het derde kaarsje doet ons voelen;
God maakt het goed, steeds weer.
- stilte
- lied 281: 1, 2, 3, 4, 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 U in Jezus' naam.
a Amen.
- lied 85: 1, 2
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 367d (2x)

- lied 463: 1, 4, 6, 7, 8
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DIENST van de SCHRIFT
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- Advent project met de kinderen . . en het projectlied,
- kinderlied

(couplet 1 en 4)

- lezing Jesaja 35: 1 - 10
- lied 462: 1, 2, 3, 4, 6
- lezing Mattheus 3: 1 - 12
- lied 456b: 1, 2, 3, 4, 8
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 326: 1, 2, 5, 6

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 466: 1, 2, 3

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELINGEN
de ‘Crea-doe-middagen’ zijn de komende weken niet actief!
vanaf maandag 13 januari 2020 kunt u weer terecht voor deze middagen,
vanaf 13.30 uur in De Sjoel aan de Turfkade 16
inlichtingen: mevrouw Tony Schram, telefoon 414710

AGENDA week 51
VANDAAG

16.30

Levende Adventkalender

Reede 61

19.30

Kerstzangdienst

Sint-Catharijnekerk

wo

18 dec

19.00

Levende Adventkalender

Plantageweg 21

do

19 dec

19.00

Levende Adventkalender

Sleepseweg 9

zo

22 dec

10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Leo de Leeuw (Scheveningen)

16.30

Levende Adventkalender

Ommeloop 550

_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

5

6

