EREDIENST
8 maart 2020

zondag ’Reminiscere’
(‘Gedenk...’ Psalm 25)

Mattheus 17: 1 - 13

DOOPDIENST
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Jacqueline Groenewegen
Marco ‘t Hart
Ton Menkveld

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 schikking
Sta op
door op te staan kom je in beweging
om verder in beweging te komen is er voor de meesten een doel nodig
een stip op de horizon helpt
deze stip is ons uitgangspunt
de stip in de lijst is geen ingevulde ruimte maar een open ruimte
de open stip is omringt door takjes die de vele wegen symboliseren om in
beweging te komen
iedere zondag komt hierin iets anders centraal te staan
2e zondag Mattheus 17: 1 - 13
‘de verheerlijking op de berg’
rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst
samen vormen de stralen een stralenkrans
rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groeipunt
het licht is er al maar voor een groot deel nog niet zichtbaar
het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden
in de krans van deze schikking is het geheim
hoe fijn ook
het licht in onze geloofsgemeenschap
wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de muren van de kerk maar
het licht mogen wij meenemen als bemoediging en inspiratie

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 535c (orgel / voorganger / allen)
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(wij gaan staan)

- lied 25: 1
- 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 25: 2, 3
- lied 535c (allen)

(wij gaan zitten)

- smeekgebed
v Heer van hemel en aarde,
. . . . , zo roepen wij tot U,
a kyriëlied 535c (allen)
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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 Schrift
- project met de kinderen
- projectlied
- lezing Exodus 4: 18 - 31
- lied 105: 1, 3
- lezing Mattheus 17: 1 - 9
- lied 545
- het WOORD verwoord
- orgelsolo
- lied 544: 1, 2

- de kinderen komen terug
BEDIENING van de HEILIGE DOOP
aan Matthias den Otter
- de dopeling wordt binnengedragen
en met naam en toenaam aan de gemeente gepresenteerd
- water wordt in de doopvont geschonken
- inleiding
- lied 354; 1, 2, 3.
- vragen aan de ouders
- welkom door de gemeente
- doop en zegening - lied 354: 4, 5
- overhandiging van de doopkaars, doopkaart
en leggen van de doopsteen
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Missionair werk / kerkgroei

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 416: 1, 2, 3

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
(wij gaan zitten)

- uitleg en bestemming van de Vastenactie 2020
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

5

MEDEDELINGEN
40-dagenkalender
deze is voor u te verkrijgen bij de in-/uitgang van de kerk
___________________________________________________________________________________________________

VANDAAG kunt u inschrijven voor de
VASTENMAALTIJD
deze is op woensdag, 25 maart
om 17.45 uur, Nobelstraat 22.
(inschrijfformulier ligt aan de balie bij de consistoriekamer)
___________________________________________________________________________________________________

aan de balie in de kerk kunt u vandaag nog
een HUIS-PAASKAARS bestellen
er is een intekenlijst.
inl. mw. Hennie Deur (0181-414931)
___________________________________________________________________________________________________

er is dit jaar weer de ‘Vastenactie Oecumenische Werkgroep Brielle’
daarvoor kunt u vanaf VANDAAG, wekelijks uw bijdrage geven
in de Vastenactie-bus bij de uitgang!
het doel is de landelijke actie: ‘Werken aan je toekomst’
(zie kerkblad, blz. 5)

AGENDA week 11
VANAVOND

19.00

Zangdienst

Sint-Catharijnekerk

ma 09 mrt

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

19.45

college van Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

10 mrt

14.00

Leerhuis

De Sjoel

wo 11 mrt

14.45

‘Zingen in het Gasthuis’

Catharina Gasthuis

19.45

Moderamen

Consistoriekamer

20.00

‘Alles wat Ademt’

Sint-Catharijnekerk

di

do 12 mrt

(hoofdingang)

za 14 mrt
zo 15 mrt

dropping voor de jeugd
10.00

Eredienst, ds. Leo de Leeuw

Sint-Catharijnekerk

(Scheveningen)
___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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