EREDIENST
12 juli 2020
zondag ’5e na Trinitatis’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
______________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Leo de Leeuw (Scheveningen)
Teuni Langendoen
Marco ‘t Hart
Ada de Jonge

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- orgelsolo

‘Was mein Gott will, das gescheh’ allzeit..’
Johann Erasmus Kindermann (1616-1655)

- stilte
- lied 100 1 om thuis te zingen

(wij gaan staan)

2 declamatie

- 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 Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien
g zie ons hier staan
v wij die van U hebben gehoord,g hoor Gij ons aan.
v uw naam is dat Gij mensen helpt,g wees onze hulp,
v en dat Gij alles hebt gemaakt,g maak alles nieuw
v en dat Gij ons bij name kent,g leer ons U kennen,
v die Bron van leven wordt genoemd,g doe ons weer leven,
v die hebt gezegd: Ik zal er zijn,g wees hier aanwezig.
Amen.
- lied 100

3 om thuis te zingen
4 om thuis te zingen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 301k
- glorialied 705 1 om thuis te zingen
4 om thuis te zingen
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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
- Apostellezing Romeinen 8: 31 - 39
- lied 902 1 orgel
4 declamatie
5 om thuis te zingen
6 om thuis te zingen

- Evangelielezing Mattheus 8: 1 - 4

- lied 899 1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
4 orgel ‘Was mein Gott will, das gescheh' allzeit..’
Johann Pachelbel (1653-1706)

- uitleg en verkondiging
- muziek Openingskoor uit Cantate ‘Was mein Gott will..’
BWV 111,
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Was mein Gott will, das g'scheh allzeit, sein Will, der ist der beste;
zu helfen den'n er ist bereit, die an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott, und züchtiget mit Maßen:
wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlassen.
vertaling,
Wat mijn God wil, moge dat altijd geschieden, zijn wil die is het beste;
hij is altijd bereid te helpen wie vast in hem geloven.
Hij helpt uit nood, de goede God, en tuchtigt maar met mate:
wie God vertrouwt, vast op hem bouwt, die zal hij niet verlaten.
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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,
vandaag is de Diaconale inzameling voor
‘diaconaal werk in- en rond de Pauluskerk
te Rotterdam - Centrum’
deze inzameling is een belangrijke bijdrage
tegen de ARMOEDE en voor de GEZONDHEID
onder daklozen en verslaafden!

u kunt uw bijdrage storten op: NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Brielle,
onder vermelding van ‘Pauluskerk’.
- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 834

1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
3 om thuis te zingen

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)

(wij gaan staan)
(wij gaan zitten)

- orgelmuziek ‘Was mein Gott will, das gescheh' allzeit..’
- Friedrich Wilhelm Zachau (1663-1712)

uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELING
de Crea-doe-middag op de maandag is met VAKANTIE
de eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 7 september a.s.
vanaf 13.30 uur in De Sjoel aan de Turfkade 16.

AGENDA week 29
ma

13 juli

19.00

beiaardconcert
PETER BREMER

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
BERT DEN HEROG

Sint-Catharijnekerk
Sint-Catharijnekerk

za

18 juli

16.00

inloopconcert
MAARTEN WILMINK

zo

19 juli

10.00

Eredienst

ma

20 juli

19.00

beiaardconcert
GEERT BIERLING

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
HENCO DE BERG

Sint-Catharijnekerk

Sint-Catharijnekerk
voor de adressen met postcode 3231

zo

19 juli

10.00

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

ma

27 juli

19.00

beiaardconcert
CHRISTIAAN DE WINTER

Sint-Catharijnetoren

20.15

orgelconcert
AART BERGWERFF

Sint-Catharijnekerk

____________________________________________________________________________________________________

de Sint-Catharijnekerk is 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
Mevrouw De Jong – Den Baars
aan de Hinder
Familie Sparnaaij
aan het Jan van Duivenvoordepad
_________________________________________________________________________________________________________
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