EREDIENST
23 februari 2020

zondag ’Quinquagesima’
(vijftigste dag voor Pasen)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_______________________________________________________________________________

voorganger ds. Egbert Rietveld (Goes)
ouderling
Marjon Hogeweg
organist
Marco ‘t Hart
lector
Janneke Schoemaker
de Catharijne Cantorij o.l.v. Rinus Verhage

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 217: 1a, 2c, 3a, 4c, 5a

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die ons adem gaf om te leven,
met hart en ziel om lief te hebben.
De Heer helpt ons op te komen
voor wie onze steun nodig heeft.
Een wereld gebouwd op recht en vrede,
dat blijft Gods vurige verlangen.
Heer, neem het verkeerde uit ons weg
en richt ons op
a opdat wij dragers van licht zijn,
wegbereiders van uw toekomst.
Amen.
- lied 92: 1, 2, 6
(wij gaan zitten)

- gebed om de nood in de wereld
- kyrië & gloria 299d
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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 Schriften
- lezing Exodus 22: 20 - 26
- lied 320: 1, 2, 3
- lezing Matthëus 5: 33 - 48
- lied 537: 1c, 2c, 3a, 4a
- uitleg en verkondiging
- cantorij

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 534

(wij gaan staan)

- v wegzending en
zegenlied 430
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 9
ma 24 feb

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

vr

14.30

Gasthuiskring

Catharina Gasthuis

28 feb

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

MEDEDELING
Huis-Paaskaars
aan de balie in de kerk kunt u ook dit jaar 2020
een HUIS-PAASKAARS bestellen,
er is een intekenlijst.
(u kunt de bestelling plaatsen tot zondag, 1 maart)
inlichtingen, Mw. Hennie Deur, tel. 414931
___________________________________________________________________________________________________

volgende week zondag, 1 maart
is de eerste zondag in de lijdenstijd
dan is er kindernevendienst
en de start van het project in de Veertigdagen naar Pasen
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