EREDIENST
20 september 2020
zondag ’15e na Trinitatis’

STARTZONDAG

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
____________________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector

ds. Harry Doornbos
Teuni Langendoen
Jan Meuleman
Dick Boogaard

VOORBEREIDING
- orgelmuziek

Johann Pachelbel
1653-1706

‘Wenn wir in höchsten Nöten sein...’
Johann Gottfried Walther
1684-1748

‘Wenn wir in höchsten Nöten sein...’
- welkom
- stilte
- lied 138

voorspel
1 allen
2 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 138

voorspel
4 allen
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 299b cantorij
- glorialied
Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791

‘All ye nations praise the Lord...’ cantorij
arr. Elliot Hadley
All ye nations praise the Lord,
al ye lands your voices raise;
Heav'n and earth with loud accord.
Praise the Lord, forever praise
For His truth, for his mercy,
for the love that crowns our days.
Praise Him, all people, praise Him all lands!
Praise Him, the Lord of all,
Praise His name for ever.
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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
- lezing Daniël 1: 1 - 21
- lied 87 voorspel
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
3 orgelvers
Kees van Eersel
*1944
4 orgelvers
Kees van Eersel
*1944

- lezing Mattheus 20: 1 – 16
- lied 773 ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken..’
(Cd-opname van het projectkoor o.l.v. Tom Löwenthal)

- het WOORD verwoord
- orgelmuziek Willem Vogel
1920-2010

‘Wij moeten Gode zingen...’
- lied 544

voorspel
1 om thuis te zingen
2 om thuis te zingen
5 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
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- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 713

voorspel
1 allen
2 allen
3 allen
5 allen

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen (gesproken)
(wij gaan zitten)

- orgelmuziek

Georg Philip Telemann
1681-1767

‘Nun danket alle Gott...’
uitgangscollecte is o.a. voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 39 e.v.
ma

21 sep 13.30
20.15

Crea-doe-middag

De Sjoel

orgelconcert
EVAN BOGERD

Sint-Catharijnekerk

zo

27 sep 10.00

Eredienst
Sint-Catharijnekerk
ds. Dick ter Horst (Hellevoetsluis)
voor de gehele gemeente

ma

28 sep 13.30

Crea-doe-middag

De Sjoel

20.15

orgelconcert (slot)
ADRIAAN HOEK

Sint-Catharijnekerk

____________________________________________________________________________________________________

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
ds. Harry Doornbos
aan de Koekoekslaan te Oostvoorne
de heer Marco ’t Hart
aan de Gaarde
de heer Jan Meuleman
aan de Nieuweweg te Stellendam
de heer Pieter Schwartz
aan de Wielingen
de heer Marcel Verdoorn
aan de Alkemadelaan
_______________________________________________________________________________________________________
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