EREDIENST
30 augustus 2020
zondag ’12e na Trinitatis’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
____________________________________________________________________

voorganger

ds. Annabell Magdeburg - De Jong
(Ouddorp)

ouderling
organist
lector

Jelle-Jan Holwerda
Marco ‘t Hart
Maty van der Kooij

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Johann Pachelbel
(1653-1706)

‘Praeludium in c’
- stilte
- lied 280

1, 2, 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.
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- lied 598

cantorij

(wij gaan zitten)

- smeekgebed
v Heer ontferm U
a Christus ontferm U, Heer ontferm U over ons
- loflied 117d 1x cantorij / 2x om thuis te zingen
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DIENST van het WOORD
- gebed bij de opening van de Schrift
- lezing Psalm 23
- lied 23d
om thuis te zingen
- lezing Mattheus 28: 20b
- lied 62 1, 4
om thuis te zingen
- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek Thomas Frederic Harold Candlyn
(1892-1964)

‘Prelude 1’
- lied 62b 2x

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 kunt u overmaken op

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

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 423

allen

(wij gaan staan)

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

(wij gaan zitten)

Johann Pachelbel
(1653-1706)

‘Fuge’
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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AGENDA week 36/e.v.
ma

31 aug 20.15
21.30

orgelconcert
LEENDERT VERDUIJN

Sint-Catharijnekerk

beiaardconcert
PETER BREMER

Sint-Catharijnetoren

di

01 sep 19.45

Pastorale- & Diaconale-raad

De Sjoel

do

03 sep 20.00

Alles wat Ademt

Sint-Catharijnekerk

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 13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

20.15

orgelconcert
JAMIE DE GOEI

Sint-Catharijnekerk

Moderamen

Consistoriekamer

(hoofdingang)

do

10 sep 19.45

za

12 sep OPEN MONUMENTENDAG
11.00 - 17.00 uur Expositie rond het Kam-orgel
16.00

zo

13 sep 10.00

inloopconcert
VINCENT DE RIDDER

Sint-Catharijnekerk

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Hans Bouma ‘Verhaaldienst’
voor de gehele gemeente

____________________________________________________________________________________________________

de Sint-Catharijnekerk is te bezoeken/bezichtigen
van maandag t/m zaterdag, 10.30 – 16.30 uur
____________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

_______________________________________________________________________________________________________

de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
mevrouw Lagerweij - Pfeiffer
de familie Baan

aan de Hoogaars
aan de Ommeloop

_______________________________________________________________________________________________________
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