EREDIENST
22 november 2020

’Eeuwigheidszondag’
feest van Christus Koning

GEDACHTENIS AAN DE GESTORVENEN

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_______________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
panfluit
zang

ds. Harry Doornbos
Jelle-Jan Holwerda
Marco ‘t Hart
Corrie van der Heiden
Jeannet Posma
Annemarie Timmer
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Jannie Geldermans - de Bruijn
Anton Geldermans
Dirkje Johanna Snijders - de Graaf
Johannes Verhoeven
Matthijs Smeets
Dirk Coenraad Jansen
Maartje Martina van Wingerden - Sanders
Fennigjen Schuurhuis - Hoes
Koos van Elswijk
Cornelis de Jong
Cornelis Maarten Dedert
Klazina Weltevrede - Oppelaar
Wilhelmina van Egmond - van Vliet
Sara Maria Pouwelse - de Jonge
Frouwk Hoeksema - Sissing
Klaas Appelmelk

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek Johann Michael Bach
1648-1694

‘Wenn mein Stündlein vorhanden ist..’
- stilte
- lied 283

1, 2, 3, 4

om thuis te zingen

- 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.
- lied 283
- gebed
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om thuis te zingen

DIENST van het WOORD
- lied 322 ‘Die chaos schiep tot mensenland..’
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schriften
- lezing Hebreeën 11: 8 - 16
- lied 723 1, 2
om thuis te zingen
- lezing Openbaring 21: 1 - 6
- lied 774 solo
- het WOORD verwoord
- panfluit en orgel Giovanni Battista Pergolesi
1710-1736

Siciliana
- lied 23d

1, 2, 3, 4 om thuis te zingen
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DIENST van GEDACHTENIS
- inleiding
- de namen worden genoemd
en kaarsen worden ontstoken aan de paaskaars,
- lied 199

‘Koester de namen die wij hier gedenken..’

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 766

1 solo
2 orgelvers
3 solo

- v wegzending en zegen
a Amen gesproken
- orgelmuziek

Johann Gottfried Walther
1684-1748

‘Wachet auf, ruft uns die Stimme..’
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MEDEDELINGEN
Beeld bij de uitzending van Erediensten
vanaf zondag 29 november a.s. zullen de uitzendingen van onze Erediensten
aangevuld worden met beeld, dus audio én video.
Het is het voornemen deze Zondag 1e Advent daarmee te starten.
Behoudens met wellicht wat opstart-problemen kunt u,
wanneer u gebruik maakt van www.kerkomroep.nl,
kiezen tussen ‘luisteren’ of ‘kijken’.
___________________________________________________________________________________________________

Score je Sint- of Kerstcadeau met Crea-doe-online
De crea-doe-middagen zijn in verband met de aangescherpte coronamaatregelen
gestopt en ook de verkoopmiddag gaat niet door zoals we dat gewend waren.
De Crea-doe-dames willen toch graag hun mooie handwerken aanbieden.
Er is allemaal prachtig handwerk gemaakt, omslagdoeken,
prachtige tafelkleden en -lopers, kussens, truien, te veel om op te noemen.
Op de website www.catharijnekerk.nl staan foto’s met prijzen
van alles wat er te koop is.
U bestelt eenvoudig door een e-mailbericht te sturen naar info@catharijnekerk.nl
waarin u aangeeft wat u graag wilt kopen.
Wij leggen uw keuze apart en op de maandagen 23 en 30 november kunt u uw
aankoop tussen 13.00 en 16.00 uur afhalen in de Sjoel, Turfkade 16.
Meer informatie: mevrouw Tony Schram, telefoon 0181-414 710
Mocht dit niet schikken, dan brengen we uw aankoop graag bij u thuis.
Geef in dat geval een telefoonnummer door,
zodat we een afspraak kunnen maken over de bezorging.

AGENDA week 48/49
do

26

nov 19.45

Kerkenraad

Mgr. Smitstraat 3

zo

29

nov 10.00

ds. Harry Doornbos
Sint-Catharijnekerk
1e Adventzondag, Dienst van Schrift en Tafel
te beluisteren en bekijken via www.kerkomroep.nl

ma

30

nov 20.00

‘Een goed verhaal’

De Sjoel

do

03

dec 19.45

Pastorale- en Diaconale raad

Mgr. Smitstraat 3

wo

09

dec 20.00

‘Het Gesprek’
gast, drs. Len Lafeber
thema, ‘Verlichting’

Sint-Catharijnekerk
(hoofdingang)

_____________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
familie Tuk
familie Van Ommeren

aan de Ds. Rijckewaerdstraat
aan de Reede
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