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

EREDIENST
19 mei 2019

zondag ’Cantate’
‘Zingt de Heer een nieuw lied..’

(Psalm 98)

- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 280: 1, 2, 3, 4, 7

Jeugddienst

‘Kerk van de toekomst’
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorgangers tieners en leiding van de jeugdkerk:
Evelien, Joëlle, Olivia, Emma, Jochem en Jasper
ouderling
Jelle-Jan Holwerda
organist
Jan Meuleman

- inleiding op de dienst: wel geen preek met wel geen dominee
- gebed
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- muziek ‘Rather be..’
- samenvatting: hoe raar of moeilijk de situatie ook is,
er is maar één plek waar ik het liefst ben:
bij jou, bij jullie, bij U

- lied ‘Vrede wens ik je toe..’ (2x)

(wij gaan staan)

- verhaal ‘genoeg voor iedereen..
- gesprek in groepjes over de kerk van de toekomst en over je zelf..
keuzevragen:
1.
2.
3.
4.
5
5
6
7
8
8

Hoe omschrijf jij je relatie met God en de Kerk?
Waar droom je van, hoe ziet jouw droomkerk eruit ?
Wat zou je graag eens doen maar heb je nog nooit gedaan?
Waar denk je aan, als je denkt aan een wonder?
Welke groepen mensen zou je graag bij elkaar brengen en
waarom?
Wat zou je wel eens een dagje willen doen?
Hoe zie jij de christenen in jouw omgeving?
Je kunt mij verrassen met …
Wat doe jij als je iemand over God wilt vertellen?
Wat doe jij op zondag?

de wens die je hebt opgeschreven kun je als een vliegtuigje naar
iemand toegooien of geven..
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

- filmfragment, om over na te denken
pauze
- quiz via Kahoot, houd uw telefoon bij de hand
- muziek ‘We go up..’
samenvatting: we kunnen liefde ervaren,
God ervaren in alles wat we doen..
- gebed
. onze Vader
- inzameling van de gaven
e

1 rondgang, Eredienst
e
2 rondgang, Diaconie
tijdens de collecte is er muziek

AGENDA week 21
ma 20 mei

13.30

Crea-doe-middag

Zalencentrum

_________________________________________________________________________________________________
__

je kunt intussen op het lege blaadje in de Orde van Dienst een wens schrijven
voor een ander..
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meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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__

