EREDIENST
21 juni 2020

zondag ’2e na Trinitatis’

OVERSTAPDIENST
in deze dienst stappen over:

Thijmen, Jonah, Daniël, Bastiaan,
Simone, Emma, Jasmijn en Ione.
thema

Wijs op reis?!

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Janneke Herweijer
ouderling
Teuni Langendoen
organist
Marco ‘t Hart

VOORBEREIDING
- welkom vanuit de Sint-Catharijnekerk
- orgelmuziek
‘Siciliano’ from a Voluntary
John Alcock jr. (1740-1791)

- stilte, ontsteken van de kaarsen (Bastiaan)
- groet en bemoediging
v Gegroet jij, u, die gekend bent,
a en geschreven staat met je naam in de palm van Gods hand.
v Onze hulp is de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft.
v die trouw is tot in eeuwigheid,
a en niet laat varen het werk van zijn handen.
Amen.
- lied 216 1 orgel
2 samenzang
3 samenzang
- inleidend woord
- kyriëgebed

(door Barbara)

- glorialied 304 1 orgel
2 samenzang
3 samenzang
DIENST van het WOORD
- gebed bij de opening van de Schrift
- het verhaal van Christoffel.. (Jeanette)
- lied 655
- lezing Mattheus 9: 35 - 10: 15 (door Teuni)
- lied 391 samenzang
- korte overweging
- orgelmuziek ‘Moderato’

from a Voluntary

John James (?-1745)

- ouders schrijven hun wensen op voor hun kind..
- lied 832 samenzang
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- gedicht

(door Janneke Salij)
In een land van speelgoedbeesten
Was je klein en werd je groot
Waterpokken, kinderfeesten
Meester, juf en klasgenoot

In een land van licht en donker
Opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken,
En een ander schoolgebouw.

In een land van zon en regen
Op je eigen benen staan.
Eigen keuzes, eigen wegen,
En wij zullen met je gaan.
In het land van nu en later
Doen wij nu ’n stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen
Als een steuntje in je rug.

Naar een land van toekomstdromen
Reizen wij elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker,
Draagt Gods zegen jou en mij.

- OVERSTAPPEN
- gesprek met de overstappers (kindernevendienstleiding)
- overstap
- lied ‘Losgelaten om te leven..’
- welkom door de leiding van de Jeugdkerk
DIENST aan de WERELD
- inzameling van de gaven
1e rondgang,
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
2e rondgang,
vandaag is de Diaconale inzameling voor
‘kinderen op Lesbos’,
deze inzameling is een belangrijke bijdrage
tegen de ARMOEDE en voor de GEZONDHEID
van kinderen in de knel op het eiland Lesbos!

*
de kinderen die vandaag afscheid nemen van de kinderkerk hebben,
samen met ds. Janneke Herweijer,
dit project uitgekozen…!

u kunt uw bijdrage storten op: NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Brielle,
onder vermelding van ‘Lesbos’.
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- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader

(door Ione)

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw Naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven ons schuldenaren
en leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

- lied 423
- v wegzending en zegen
a Amen
- orgelmuziek Trumpet Voluntary
Thomas Sanders Dupuis (1733–1796)

AGENDA week 26
ma 22 jun

20.15

orgelconcert
PETRA VEENSWIJK (Delft)

Sint-Catharijnekerk

di

23 jun

13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

do 25 jun

19.45

Kerkenraad

Sint-Catharijnekerk

ma 29 jun

20.15

orgelconcert
PAUL KIEVIET (Middelharnis)

Sint-Catharijnekerk

___________________________________________________________________________________________________

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
*
VANAF 1 JULI
is de kerk van maandag t/m zaterdag weer open
van 10.30 – 16.30 uur
in de maand augustus ook op de zondag
van 12.00 tot 16.00 uur
___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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