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Sint-Catharijnekerk
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voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Jan Willem Doff (Rotterdam-Ommoord)
Grace van der Elst
Marco ‘t Hart
Corrie van der Heiden

WAAROVER GAAT HET VANDAAG?
SCHEPPING EN/OF EVOLUTIE??
Wie mij nog een beetje kent van jaren terug in de Geuzenkerk aan de
Langestraat, weet , dat ik voor de zondagse erediensten altijd erg gepleit heb
voor het volgen van een leesrooster.
Deze keer wijk ik van mijn principe af. Het verschijnen van een boek heeft me
tot een andere keuze gebracht. Het gaat over het boek OER, van drie
schrijvers: Gijsbert van den Brink, Cees Dekker en Corien Oranje.
Het boek gaat over de verhouding van de Bijbelse woorden over de schepping
door God van deze wereld en de evolutietheorie. De schrijvers pretenderen
een nieuwe manier gevonden te hebben om er in een goede samenhang aan
beiden recht te doen. Dat boek wilde ik hebben natuurlijk!
Ik vind deze thematiek zo boeiend, dat ik m.n. het Evangelie voor deze zondag
laat rusten. Enkele verzen uit Genesis 1 en 2 komen ervoor in de plaats, naast
de bekende troostrijke woorden van Paulus uit Romeinen 8 “Wat zullen wij dan
van dit alles zeggen? …Niets kan ons scheiden van de liefde van God in
Jezus Christus!” Die woorden heb ik wel in het leesrooster gevonden trouwens.
uw oud-predikant Jan Willem Doff
p.s.
voor reacties: mijn E-mailadres is janwillemdoff@gmail.com
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VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek ‘Jesu, meine Zuversicht..’
J.G. Walther (1684-1748)

- stilte
- lied 710c

cantorij / allen

(wij gaan staan)

- lied 92: 1, 3
- lied 710c cantorij / allen (zie boven)
- 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 209
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië 301k I = cantorij / II = allen

- glorialied 303
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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
- lezing Genesis 1: 1 - 5, 26 - 27, 2: 4b, 7 - 8
- lied 78: 1, 2
- lezing Romeinen 8: 31 - 39
- lied 641: 1, 2, 4
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek ‘Jesu, meine Freude..’
Johann Godfried Walther (1684-1748)

- lied 880

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle

2e rondgang
deze morgen is de diaconale inzameling
voor de slachtoffers van de verschrikkelijke ramp
in Beiroet
u kunt uw bijdrage overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Beiroet
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- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 422

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
- orgelmuziek ‘Jesu, meine Zuversicht..’

(wij gaan zitten)

J.G. Walther (1684-1748)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 33/e.v.
ma

10 aug 19.00
20.15

beiaardconcert
JASPER STAM

Sint-Catharijnetoren

orgelconcert
BAS DE VROOME

Sint-Catharijnekerk

za

15 aug 16.00

inloopconcert
RIK MELISSANT

Sint-Catharijnekerk

zo

16 aug 10.00

Eredienst
ds. Janneke Herweijer
voor de gehele gemeente

Sint-Catharijnekerk

ma

17 aug 19.00

beiaardconcert
GIJSBERT KOK

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
Sint-Catharijnekerk
GEERTEN VAN DE WETERING

zo

23 aug 10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Harry Doornbos
afscheid- en bevestiging ambtsdragers
voor de gehele gemeente

ma

24 aug 19.00

beiaardconcert
JAN-GEERT HEUVELMAN

Sint-Catharijnetoren

orgelconcert
ARJEN LEISTRA

Sint-Catharijnekerk

20.15
za

29 aug 16.00

zo

30 aug 10.00

inloopconcert
Sint-Catharijnekerk
LEO HANS KOORNNEEF
Chr. Kamerkoor DA LUI CANTIAMO’
dirigent, Willem Chr. Meyboom

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Annabell Magdeburg - De Jong
voor de gehele gemeente

____________________________________________________________________________________________________

de Sint-Catharijnekerk is te bezoeken/bezichtigen
van maandag t/m zaterdag, 10.30 - 16.30 uur
deze maand augustus ook op de zondag van 12.00- 16.00 uur
_____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
_________________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
Mevrouw B. Walraad
in het Catharina Gasthuis
Dhr. D. Bijl
aan het Maarland ZZ.
_________________________________________________________________________________________________________
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