EREDIENST
25 oktober 2020
zondag ’20e na Trinitatis’

‘het recht des keizers’

houtsnede Bijbels museum

Protestantse gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_____________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
panfluit

ds. Janneke Herweijer
Rienk Koopmans
Marco ‘t Hart
Klaas Jut
Jeannet Posma

VOORBEREIDING
- welkom
- orgelmuziek

Max Reger 1873-1916

‘Ach bleib mit deiner Gnade..’
opus 135a nr. 1

- stilte
- lied 713

1
orgelvers
2, 3 om thuis te zingen
4
orgelvers

- 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 130a 1 orgelvers

‘Aus tiefer noth schrei ich zu dir..’ Max Reger
opus 135a, nr. 4

2 om thuis te zingen

- smeekgebed
- kyriëlied 301k

- glorialied 304

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 Schrift
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- gedicht
Ontmaskering

Jan Groenleer
Ze pakken hem met mooie woorden in,
hullen in schone schijn wat in hun harten woedt:
hij gaat eraan.
Wanneer hij met gepaste munt
Hun aard naar juiste waarde weet te schatten,
staan ze te kijken en druipen af.
Hij staat recht overeind. Alleen.

- lied 513

1
orgelvers
2, 3 om thuis te zingen
4
orgelvers

- lezing Mattheüs 22: 15 - 22
- lied 712 voorspel
1, 2, 3, 4 om thuis te zingen

- uitleg en verkondiging
- panfluit en orgelmuziek
- lied 823

Esprit Philippe Chedeville 1696-1762
‘Rondeau’

1, 2 om thuis te zingen
4
orgelvers
5
om thuis te zingen

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
de kerkelijke inzameling kunt u overmaken op

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
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 912 1
orgelvers
2, 6 om thuis te zingen
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- v wegzending en zegen
a Amen
(gesproken)
- orgelmuziek

Max Reger 1873-1916
‘Wunderbarer König..’’
opus 135a nr. 30

MEDEDELINGEN
VOORLOPIG zijn er op de maandag geen Crea-doe-middagen!
__________________________________________________________________________________________________

Orde van Dienst
wanneer u thuis luistert naar de Zondagse Eredienst vanuit de
Catharijnekerk, kunt u daarbij ook een Orde van Dienst nodig vinden..
wanneer u een Orde van Dienst thuis wilt gebruiken, kunt u deze bezorgd krijgen.
mail daarvoor naar 3231kc29@planet.nl met opgave van het adres.
__________________________________________________________________________________________________

Allerzielen, 2 november 2020
ieder jaar worden op 2 november gestorvenen herdacht
die in het jaar daarvoor zijn overleden.
in 2019 heeft onze gemeente voor het eerst deze gedenkwaardige dag extra aandacht
gegeven door de Sint-Catharijnekerk open te stellen voor bezoek en
om familieleden die dat jaar of eerder stierven te gedenken en een kaars te ontsteken..
dit jaar kunt u op maandag 2 november
tussen 14.00 en 19.00 uur in onze kerk terecht.
__________________________________________________________________________________________________

ds. Janneke Herweijer neemt in deze Eredienst afscheid van onze gemeente,
wanneer u ds. Janneke Herweijer wilt groeten of anderszins, is dit haar adres:
Ds. J. Herweijer Christinastraat 6, 4328 CB Haamstede

AGENDA week 44
‘Een Goed Verhaal’

De Sjoel

28 nov 20.00

Culturele Cie. ‘St. Catharijne’

J. Matthijssenlaan 10

01 nov 10.00

ds. Piet Schelling (Monster)
Sint-Catharijnekerk
te beluisteren via www.kerkomroep.nl

ma

26 okt

wo
zo

20.00

_____________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan vandaag naar
familie Herweijer
familie Van der Ent
familie Van Veen - Appelmelk

te Haamstede
aan de Wielingen
aan de Akker
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