EREDIENST
23 augustus 2020
zondag ’11e na Trinitatis’

aankondiging van Jezus’ lijden Marc Chagall

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Rienk Koopmans
Marco ‘t Hart
Jany Klerk

VOORBEREIDING
- welkom
- orgelmuziek

Johann Christoph Bach
(1642-1703)

‘Ach Gott vom Himmel, sieh darein..’
- stilte
- lied 119

3 allen

(wij gaan staan)

- 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 119

12
14

allen
allen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
v . . . zo roepen wij tot U,
- kyriëlied 301k om thuis te zingen

- glorialied 755
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
2

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
- lezing Mattheus 16: 21 - 27
- lied 323
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
3 om thuis te zingen

- het WOORD verwoord
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

'Actus Tragicus'
. Sonatina
BWV 106
arr. A. Guilmant

- lied 538
1
2
3
4

om thuis te zingen
om thuis te zingen
om thuis te zingen
om thuis te zingen

3

AFSCHEID, BEVESTIGING, VERWELKOMING
AMBTSDRAGERS en TAAKDRAGERS
- afscheid van Theun Klein
Grace van der Elst
Marjon Hogeweg
Tony Schram
- presentatie nieuwe ambtsdrager
Ronald de Ridder, ouderling kerkrentmeester
. inleiding
. gelofte
. gebed en zegen

- vraag aan de gemeente
(wij gaan staan)
v Gemeente,
wilt u Ronald de Ridder
opnieuw als ouderling ontvangen in uw midden,
hem hooghouden in zijn ambt
en hem dragen in uw gebeden?
g Ja, dat willen wij van harte.
(wij gaan zitten)

- verwelkoming
Annemarie Hordijk
als notulist voor Pastorale- en Diaconale Raad

- woorden van dank
- lied 362
1 allen
2 allen

4

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 kunt u overmaken op

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 121
l
1
2
3
4

(wij gaan staan)

allen
allen
allen
allen

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
- informatie door de beroepingscommissie
- orgelmuziek

Johann Pachelbel
(1653-1706)

Fuga in C
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

5

AGENDA week 35/e.v.
ma

24 aug 19.00
20.15

beiaardconcert
JAN-GEERT HEUVELMAN

Sint-Catharijnetoren

orgelconcert
ARJEN LEISTRA

Sint-Catharijnekerk

wo

26 aug 20.00

Culturele Cie. ‘Sint-Catharijne’

Consistoriekamer

za

29 aug 16.00

inloopconcert
LEO HANS KOORNNEEF

Sint-Catharijnekerk

zo

30 aug 10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Annabell Magdeburg – De Jong
voor de gehele gemeente

ma

31 aug 20.15

orgelconcert
LEENDERT VERDUIJN

Sint-Catharijnekerk

beiaardconcert
PETER BREMER

Sint-Catharijnetoren

21.30
za

05 sep 16.00

inloopconcert
JAN HENDRIK KAMP, orgel
RUUD BERGAMIN, saxofoon

Sint-Catharijnekerk

zo

06 sep 10.00

Eredienst
ds. Harry Doornbos
voor de gehele gemeente

Sint-Catharijnekerk

ma

07 sep 20.15

orgelconcert
JAMIE DE GOEI

Sint-Catharijnekerk

____________________________________________________________________________________________________

de Sint-Catharijnekerk is te bezoeken/bezichtigen
van maandag t/m zaterdag, 10.30 – 16.30 uur
deze maand 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 A. Burghoorn - Van der Pijl
aan het Maarland NZ.
de heer A. van Wingerden
aan de Landvoogdes
_______________________________________________________________________________________________________
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