EREDIENST
1 maart 2020

zondag ’INVOCABIT’
.. roept hij Mij aan.. (Psalm 91: 15)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
______________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Saskia Ossewaarde – Van Nie (Egmond)
Joke van der Lugt
Jan Meuleman
Ada de Jonge

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

liturgische schikking
Sta op
door op te staan kom je in beweging
om verder in beweging te komen is er voor de meesten een doel nodig
een stip op de horizon helpt
deze stip is ons uitgangspunt
de stip in de lijst is geen ingevulde ruimte maar een open ruimte
de open stip is omringt door takjes die de vele wegen symboliseren om in
beweging te komen
iedere zondag komt hierin iets anders centraal te staan
1e zondag Mattheus 4 ‘de verzoeking in de woestijn’
Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden
de kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn
in het midden van de stip staat een tulp
de vorm van de tulp doet denken aan opgeheven, biddende handen
de tulp wordt beschermd en gedragen door 3 grote onbeschreven bladeren

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 42: 1, 4

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid,
a en niet loslaat het werk dat zijn hand begon.
- drempelgebed
v God van het leven, God van onze toekomst,
U roept ons om op te staan,
a wij richten ons naar U, houden U hoog en heilig.
v U spoort ons aan te leven in de hoop
en uit te zien naar een wereld van vrede en recht.
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a Hoor ons in onze onmacht
om op U te gelijken.
v U gaat ons voor, in leven ondanks dood
in geestdrift en vreugde,
a maak ons tot mensen naar uw wil,
levend en wel.
Amen.
- lied 275
(wij gaan zitten)

- kyriëlied 281: 1, 2, 3, 4, 5
DIENST van de SCHRIFT
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed van de zondag
- Veertigdagen-project met de kinderen
- projectlied
- lezing Psalm 91
- lied 91: 5, 7
- lezing Johannes 4: 1 - 30
- lied 320: 1
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo
- lied 321: 1, 2, 3, 4, 5
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, 40-dagentijd KIA voorjaarszendingsweek

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 754: 1, 3

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELINGEN
40-dagenkalender
deze is voor u te verkrijgen bij de ingang van de kerk
___________________________________________________________________________________________________

vanaf VANDAAG kunt u inschrijven voor de
VASTENMAALTIJDEN
deze zijn op de woensdagen, 4 en 25 maart
steeds om 17.45 uur, Nobelstraat 22.
(inschrijfformulier ligt aan de balie bij de consistoriekamer)
___________________________________________________________________________________________________

aan de balie in de kerk kunt u ook dit jaar 2020
een PAASKAARS bestellen, er is een intekenlijst.
inl. mw. Hennie Deur (0181-414931)
___________________________________________________________________________________________________

er is dit jaar weer de ‘Vastenactie Oecumenische Werkgroep Brielle’
daarvoor kunt u vanaf VANDAAG, wekelijks uw bijdrage geven
in de Vastenactie-bus bij de uitgang!
het doel is de landelijke actie: ‘Werken aan je toekomst’
(zie kerkblad, blz. 5)

AGENDA week 10
ma 02 mrt

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

wo 04 mrt

17.45

vastenmaaltijd

Nobelstraat 22

20.00

‘het Gesprek’ over ‘Imperfectie’
tussen theologie en filosofie
gast, ds. Kees van der Heiden

De Sjoel

(em. predikant te Brielle)

do 05 mrt

19.45

Pastorale- en Diaconale raad

De Sjoel

vr

06 mrt

15.00

Ommeloopkring

Vlinderhof 4

zo 08 mrt

10.00

Eredienst ds. Harry Doornbos

Sint-Catharijnekerk

19.00

Zangdienst

Sint-Catharijnekerk

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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Chr. Mannenkoor
‘Excelsior’
Hendrik Ido Ambacht
o.l.v. Ilona de Kievit
organist: Edwin Vooijs

8 maart 2020
Sint-Catharijnekerk - Brielle
19.00 uur

WELKOM !!!
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