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zondag ’2e van de voleinding’

DANKDIENST voor GEWAS en ARBEID

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
______________________________________________________________________________________________

Voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Jelle-Jan Holwerda
Marco ‘t Hart
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Yme G. Visser
1911-1994

‘De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord..’
Psalm 65

- stilte
- lied 85 1, 2

om thuis te zingen

- 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 85

3, 4

om thuis te zingen

- smeekgebed
- kyriëlied 301k
2

- glorialied Tussentijds 184

om thuis te zingen

1. Wij danken U, God, voor het lieve licht.
Het geeft aan de aardse dingen
de hemelse glans van uw eigen gezicht.
Het weet in de wereld de duisternis
haast spelenderwijs te verdringen.
2. Wij danken U, God, dat er water stroomt
en dat Gij het ons wilt geven.
Het stilt onze dorst en het wast ons schoon,
het geeft zich aan ons zo oprecht en gewoon.
Het lijkt op uw eigen wezen.
3. Wij danken U, dat Ge de aarde schiep,
opdat wij er zouden leven.
Want al wat er in uw aarde sliep
en rijp werd, omdat Gij het wakker riep,
is ons te bewaren gegeven.
4. Wij danken U voor het levende groen,
het koren dat wuift op de velden,
de bomen, het gras en in ieder seizoen
de bloemen, die iedereen vreugde doen
en iets van de hemel vertellen.
5. Wij zeggen U dank voor de warme gloed
van de zuivere vruchten der aarde.
Zij komen ons geurende tegemoet
met al wat zij uit de overvloed
van het aards paradijs bewaarden.
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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 Psalm 65: 1 - 9
- lied 65 5, 6 om thuis te zingen
- lezing Mattheüs 25: 14 - 29
- lied ‘Brood des levens..’

tekst
Huub Oosterhuis
muziek Antoine Oomen

Niemand heeft U ooit gezien.
Liefde is uw naam.
Brood des levens heet die knecht
die uw kind genoemd wordt,
Jezus, kind uit Nazareth.
Liefde, zegt Gij, is te doen.
Werk in ons, dat wij U doen.
Licht ons op, dat wij U zien.
Dat wij leven wat geleefd moet.
Dat wij doen wat moet gedaan:
recht voor ieder mensenkind.
Brood voor ieder kind van mensen.
Vrede, en een nieuwe wereld
en de dood zal niet meer zijn.

- het WOORD verwoord
- lied ‘Wat in stilte bloeit..’

tekst
Huub Oosterhuis
muziek Antoine Oomen

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben, wie zal hen hieraan deel geven?
En die in weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij, die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd
om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
4

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 716

om thuis te zingen

- v wegzending en zegen
a Amen gesproken
- orgelmuziek

Conrad Friedrich Hurlebusch
1696 - 1765

‘De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord..’
Psalm 65
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MEDEDELINGEN
VOORLOPIG zijn er op de maandag geen Crea-doe-middagen!
__________________________________________________________________________________________________

‘Winterwerk’
door de verscherpte voorzieningen t.a.v. de Corona epidemie kan
wat gepland staat als ‘WINTERWERK’. zoals
‘Het gesprek’, 11 nov. / ‘Alles wat ademt’, 12 nov
en ‘het Kam-orgel en Kerkmuziek’, 16 nov.
voor de komende 2 weken helaas geen doorgang vinden.
dit geldt ook betreft het z.g. ‘predikanten overleg’.
het Moderamen betreurt dit uiteraard
maar heeft gezien de situatie, geen andere keuze.
via een mededeling in de Orde van Dienst wordt u op later tijdstip
over het vervolg geïnformeerd.
__________________________________________________________________________________________________

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.

AGENDA week 46
ma

09

nov 19.45

college van kerkrentmeesters

zo

15

nov 10.00

ds. Simone Voskuil – Dijkshoorn

Consistoriekamer

Sint-Catharijnekerk
te beluisteren via www.kerkomroep.nl
(Rozenburg)

_____________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
5 gemeenteleden in ‘De Plantage’
mevrouw Heleen Warning
mevrouw Lieneke van Leeuwen
mevrouw Ria van Vliet
mevrouw Willy van Hulst
de heer Jaap Marsman
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