EREDIENST
5 juli 2020
zondag ’4e na Trinitatis’

Marc Chagall

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_______________________________________________________________________________

voorganger ds. Harry Doornbos
ouderling Rienk Koopmans
organist
Jan Meuleman
lector
Herman Bloemhof

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

4 variaties over psalm 116 ‘Ik heb de Heer lief..’
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

- welkom
- stilte
- lied 99: voorspel
voordracht
(Huub Oosterhuis)
1 om thuis te zingen
2 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.
- lied 99: voorspel
8 om thuis te zingen

- smeekgebed
- kyrië gesproken
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons
- glorialied 413:

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

voorspel
1 om thuis te zingen

DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schriften
- lezing Zacharia 9: 9 - 10
2

- lied 145

voorspel
voordracht
(Hans Bouma)
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
3 orgel
bew. Klaas Bartlema

- lezing Mattheus 11: 20 - 30
- lied 209 voorspel
1 om thuis te zingen
2 voordracht
3 om thuis te zingen

- het WOORD verwoord
- orgelmuziek ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend..’
Georg Philipp Telemann (1681-1767)

- lied 512: voorspel
1
2
3
4
5

om thuis te zingen
voordracht
om thuis te zingen
voordracht
om thuis te Zingen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- 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,
de diaconale inzameling is vandaag voor het

Kerk In Actie ‘Binnenlands Diaconaat’
u kunt uw bijdrage hiervoor overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Binnenlands Diaconaat

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 32 1 orgel

bew. Gijs van Schoonhoven

3 voordracht

(wij gaan staan)
3

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
- orgelmuziek

Sonate X in C (allegro assai)
Philip Pool (1709-1795)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

MEDEDELING
de Crea-doe-middag op de maandag is met VAKANTIE
de eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 7 september a.s.
in De Sjoel aan de Turfkade 16.

AGENDA week 28
ma

06 juli

20.15

orgelconcert
Sint-Catharijnekerk
STEPHAN VAN DE WIJGERT
komende tijd: max. 110 personen

zo

12 juli

10.00

Eredienst

ma

13 juli

19.00

beiaardconcert
PETER BREMER

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
BERT DEN HERTOG

Sint-Catharijnekerk

Sint-Catharijnekerk
voor de adressen met postcode 3232 e.a.

do

16 juli

19.45

Moderamen

De Sjoel

za

18 juli

16.00

inloopconcert
MAARTEN WILMINK

Sint-Catharijnekerk

zo

19 juli

10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
voor de adressen met postcode 3231

ma

20 juli

19.00

beiaardconcert
GEERT BIERLING

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
HENCO DE BERG

Sint-Catharijnekerk

_______________________________________________________________________________________________________

de Sint-Catharijnekerk is vanaf 1 juli te bezoeken/bezichtigen
van maandag t/m zaterdag, 10.30 - 16.30 uur
in augustus ook op de zondag van 12.00- 16.00 uur
________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
____________________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
Familie Tine en Jan Wolters
aan de Voorstraat
Familie Trudy en Simon Bergwerff
aan de Plantageweg
____________________________________________________________________________________________________________
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