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voorganger
ouderling
organist
panfluit

ds. Erica Scheenstra ‘s Hertogenbosch
Rienk Koopmans
Marco ’t Hart
Jeannet Posma - Hoeksema

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Invocation à César Franck
Joseph Guy Marie Ropartz (1864-1955)

- stilte
- lied 686 1 gelezen
2 orgel
3 gelezen
- 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. De Heer is ons licht, ons behoud,
wie zouden wij vrezen?
Bij de Heer is mijn leven veilig.
Voor wie zouden wij bang zijn?
Hoor ons, Heer, als wij tot U roepen,
wees ons genadig en antwoordt ons.
Ons hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’
Wij ons uw weg, Heer,
leidt ons op een effen pad,
lever ons niet uit aan wat ons belaagt en bang maakt.
Dat bidden wij U in Jezus’ naam.
a Amen
- lied 681 ‘Veni creator Spiritus’ Taizé

orgel
vert. Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

- smeekgebed
- kyriëlied 301k stem en orgel
- gloria orgel
Fughette 'Allein Gott in der Höh sei Ehr'
Andreas Nikolaus Vetter (1666-1710)

Choral

'Allein Gott in der Höh sei Ehr'
Friedrich Wilhelm Zachau (1663-1712)
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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
- moment voor de kinderen
- filmpje https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk
‘Iedereen is anders’
- lezing Jesaja 65: 1 - 2, 8 - 9
- lied 944: 1 gelezen
3 orgel
4 gelezen
- lezing Lucas 8: 26 - 39
- lied 779: 1 orgel
2 gelezen
3 orgel
4 gelezen
5 gelezen
6 orgel
- uitleg en verkondiging
- panfluit & orgel Siciliana
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

- lied 827: 1 gelezen
2 orgel
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1 rondgang

vandaag is er één rondgang voor het werelddiaconaat,
deze inzameling is een belangrijke bijdrage tegen de ARMOEDE in de
wereld en een onderdeel van Kerk In Actie
u kunt uw bijdrage storten op: NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Brielle,
onder vermelding van ‘Werelddiaconaat’.
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- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 422: 1 gelezen
2 gelezen
3 orgel
- v wegzending en zegen
a Amen
- orgel
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Johann Georg Herzog
(1822-1909)

AGENDA week 26
di

16 jun

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

wo 17 jun

20.00

Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’

Consistoriekamer

do 18 mrt

Lunch voor alleenstaanden
in deze tijd met beperkingen wordt de jaarlijkse ‘LUNCH’
niet in de kerk gehouden maar bij u thuisbezorgd…!
wanneer u dit nog niet gedaan hebt kunt u zich tot
maandag (morgen) nog opgeven,
bij de mensen, Mw. Willemijn Kon, 06.22435534
Mw. Coby van Ommeren, 06.24539304
Hr. Willem Chr. Meyboom, 06.53153293
de lunch wordt rondgebracht tussen 12.00 en 13.00 uur

________________________________________________________________________________________________________

de Sint-Catharijnekerk is door de week weer te bezoeken/bezichtigen
voorlopig wekelijks van woensdag t/m vrijdag, 13.30 - 16.30 uur
iedere zaterdag van 10.30 - 14.30 uur
________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

_______________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
Familie Timmer
aan de Zeebies
Familie Osseweijer
aan de Krammer
_______________________________________________________________________________________________________
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