EREDIENST
1 november 2020
zondag ’21e na Trinitatis’

de zaligsprekingen Marc Chagall

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_______________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Piet Schelling (Monster)
Joke van der Lugt
Jan Meuleman
Riet van der Stoep

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Detleff A.N. Krüger
*1948

‘Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen...’
Psalm 133

- welkom en mededelingen
- orgelmuziek

Max Reger
1873-1916

‘Wie schön leucht’t uns der Morgenstern...’
opus 135a nr. 29

- stilte
- lied 216

voorspel
1, 2
om thuis te zingen
3
orgelvers

- 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 133

voorspel
1, 3
om thuis te zingen

- smeekgebed
- kyriëlied 299e om thuis te zingen
- glorialied 302a cantorij
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- inleiding op de lezing en de uitleg
- lied bij de opening van de Schrift 283

voorspel
1, 4, 5
om thuis te zingen

- lezing Hooglied 2: 8 - 15
- lied 791 1 orgelvers
2, 4 om thuis te zingen
5 orgelvers
- lezing Mattheüs 5: 1 - 12
- lied 339a voorspel
om thuis te zingen

- uitleg en verkondiging ‘poëzie van de verbinding..’
- orgelmuziek Niels Wilhelm Gade
1817-1890

‘Wie schön leuchtet der Morgenstern...’
- lied 531

Gezangen voor Liturgie

voorspel
1, 2, 3 om thuis te zingen
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
de diaconale inzameling kunt u overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 793

voorspel
1, 3 om thuis te zingen

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
- orgelmuziek

Georg Philip Telemann
1681-1767

‘Wie schön leucht uns der Morgenstern...’
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MEDEDELINGEN
VOORLOPIG zijn er op de maandag geen Crea-doe-middagen!
__________________________________________________________________________________________________

Orde van Dienst
wanneer u thuis luistert naar de Zondagse Eredienst vanuit de
Catharijnekerk, kunt u daarbij ook een Orde van Dienst nodig vinden..
wanneer u een Orde van Dienst thuis wilt gebruiken, kunt u deze bezorgd krijgen.
mail daarvoor naar 3231kc29@planet.nl met opgave van het adres.
__________________________________________________________________________________________________

MORGEN is het ‘Allerzielen’
ieder jaar worden op 2 november gestorvenen herdacht
die in het jaar daarvoor zijn overleden.
in 2019 heeft onze gemeente voor het eerst deze gedenkwaardige dag extra aandacht
gegeven door de Sint-Catharijnekerk open te stellen voor bezoek
en om familieleden die dat jaar of eerder stierven te gedenken
en een kaars te ontsteken..
dit jaar kunt u op maandag 2 november
tussen 14.00 en 19.00 uur in onze kerk terecht.

AGENDA week 45
ma

02

nov 14.00 - 19.00
gelegenheid tot gedenken
van gestorvenen en ontsteken
van een kaars

Sint-Catharijnekerk

di

03

nov 19.45

Pastorale- en Diaconale raad

zo

08

nov 10.00

ds. Harry Doornbos
Sint-Catharijnekerk
te beluisteren via www.kerkomroep.nl

De Sjoel

_____________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
mevrouw Tony Schram
de heer Herman Bloemhof

aan het Slagveld
aan de Van Almondeweg
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