EREDIENST
29 november 2020

zondag ’1e in de Advent’
‘Levavi’ ‘tot U richt ik mijn ziel..’
Psalm 25: 1-4

1e ADVENT
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_____________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
solozang

ds. Harry Doornbos
Herman Bloemhof
Marco ‘t Hart
Dick Boogaard
Annemarie Timmer

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek ‘Nun komm der Heiden Heiland..’
Andreas Nicolaus Vetter
1660-1710

- stilte
- lied 25c

solo
refrein, 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.
- kyriëlied

463

1, 6, 7, 8 solo
om thuis te zingen
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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 Jesaja 64: 1 - 11
- lied 435 1 solo, 2 orgelvers, 3 solo, 4 orgelvers
om thuis te zingen

- het WOORD verwoord
- orgelmuziek Variatione ‘Nun komm der Heiden Heiland..’
Friedrich Wilhelm Zachau
1663-1712

- lied 451

1 solo, 3 orgelvers, 4 solo
om thuis te zingen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- gaven
de diaconale inzameling tijdens de
Dienst van Schrift en Tafel is traditiegetrouw
voor het ‘Werelddiaconaat’
u kunt uw gift overmaken op

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed

De MAALTIJD van de HEER
- nodiging
- lofprijzing
3

- lofzang

Franz Schubert
1797-1828

‘Heilig ist der Herr’ cantorij
Heilig, heilig, heilig,
Heilig ist der Herr.
Heilig, heilig, heilig,
Heilig ist nur Er.
Er, der nie begonnen,
Er, der immer war.
Ewig ist und waltet,
Sein wird immerdar.

Heilig, heilig, heilig,
Heilig ist der Herr.
Heilig, heilig, heilig,
Heilig ist nur Er.
Allmacht, Wunder, Liebe.
Alles ringsumher.!
Heilig, heilig, heilig,
Heilig ist der Herr.

- tafelgebed
- onze Vader..
- lied ‘Moge ons voor waar verschijnen..’
(t. Huub Oosterhuis / m. Tom Löwenthal)
Moge ons voor waar verschijnen
die genoemd wordt zoon der mensen
die gezegd wordt dood maar levend
die gehoopt wordt mens voor allen.
Moge ons verschijnen deze,
niet in droom, in stand van sterren,
niet als spiegelbeeld in water
maar in mensentaal van liefde.
In dit mensenbrood gebroken,
levenskansen, recht voor allen,
in het drinken van de beker,
in vergeving en ontferming.
Moge ons verschijnen deze,
ogenlicht en levensadem,
knecht en koning, lam en herder,
lieve meester, woord van God.

- delen van brood en wijn - dankgebed
- lied: 444 1 solo, 2 orgelvers, 3 solo, 4orgelvers, 5 solo
om thuis te zingen

- AFSLUITING
- v zending en zegen
a AMEN
gesproken
- orgelmuziek

Choralbearbeitung ‘Nun komm der Heiden Heiland..’
Johann Pachelbel
1653-1706
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MEDEDELINGEN
Beeld bij de uitzending van Erediensten
vanaf VANDAAG 29 november a.s. zullen de uitzendingen van onze Erediensten
aangevuld worden met beeld, dus audio én video.
Het is het voornemen deze Zondag 1e Advent daarmee te starten.
Behoudens met wellicht wat opstart-problemen kunt u,
wanneer u gebruik maakt van www.kerkomroep.nl,
kiezen tussen ‘luisteren’ of ‘kijken’.
__________________________________________________________________________________________________

Levende Adventskalender
in deze Adventstijd is er een aangepaste Levende Adventskalender,
niet diverse momenten hier- en daar maar
op 13 december 15.30 uur
op de Zorg-boerderij ‘Op Aarde’, Sleepseweg 9, Brielle
u kunt u aanmelden bij Trudy Morgenstern, tel. 0181-416886
of g.morgenstern@hetnet.nl
___________________________________________________________________________________________________

Score je Sint- of Kerstcadeau met Crea-doe-online
De crea-doe-middagen zijn in verband met de aangescherpte coronamaatregelen
gestopt en ook de verkoopmiddag gaat niet door zoals we dat gewend waren.
De Crea-doe-dames willen toch graag hun mooie handwerken aanbieden.
Er is allemaal prachtig handwerk gemaakt, omslagdoeken,
prachtige tafelkleden en -lopers, kussens, truien, te veel om op te noemen.
Op de website www.catharijnekerk.nl staan foto’s met prijzen
van alles wat er te koop is.
U bestelt eenvoudig door een e-mailbericht te sturen naar info@catharijnekerk.nl
waarin u aangeeft wat u graag wilt kopen.
Wij leggen uw keuze apart en op de maandagen 23 en 30 november kunt u uw
aankoop tussen 13.00 en 16.00 uur afhalen in de Sjoel, Turfkade 16.
Meer informatie: mevrouw Tony Schram, telefoon 0181-414 710

AGENDA week 49/50
ma

30

nov 20.00

‘Een goed verhaal’

De Sjoel

do

03

dec 19.45

Pastorale- en Diaconale raad

Mgr. Smitstraat 3

zo

06

dec 10.00

ds. Janneke Herweijer
Sint-Catharijnekerk
2e Adventzondag
te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl

wo

09

dec 20.00

‘Het Gesprek’
gast, drs. Len Lafeber
thema, ‘Verlichting’

Sint-Catharijnekerk
(hoofdingang)

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
familie De Bruin
familie Van der Graaff

aan de Mallegout
aan de Lumeyweg

