EREDIENST
16 februari 2020

zondag ’Sexagesima’
(zestigste dag voor Pasen)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_____________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Janneke Herweijer
Teuni Langendoen
Willem Chr. Meyboom
Marjon Hogeweg

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

VOORBEREIDING
- orgelmuziek over Psalm 18
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 314

(wij gaan staan)

- 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 18: 1, 5
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië 310a

- glorialied 305
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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 Exodus 2: 1 - 10
- lied 352: 1, 2, 3, 6
- lezing Matthëus 5: 17 - 26
- lied 325
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek, Flute piece in g
- lied 767: 1, 2, 4, 5

Thomas Thorley (1780-1835)

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Werelddiaconaat

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 362: 1, 3

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 8
ma 17 feb
do 20 feb

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

20.00

‘een goed Verhaal’

De Sjoel

19.45

Kerkenraad

De Sjoel

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

MEDEDELING
Huis-Paaskaars
aan de balie in de kerk kunt u ook dit jaar 2020
een HUIS-PAASKAARS bestellen,
er is een intekenlijst.
(u kunt de bestelling plaatsen tot zondag, 1 maart)
inlichtingen, Mw. Hennie Deur, tel. 414931
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