6 december 2020

zondag ’2e in de Advent’
‘Popule Sion’
‘Volk van Sion, ziet! De heer zal komen...’
Psalm 80: 2

Johannes de Doper

(Marc Chagall)

2e ADVENT
Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
____________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
solozang

ds. Janneke Herweijer (Kloetinge)
Joke van der Lugt
Jan Meuleman
Auke Jan van den Hout
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- ontsteken van de 2e Adventskaars
- orgelmuziek

Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Nun komm, der Heiden Heiland...’
BWV 599

- stilte
- lied 439 voorspel
1, 2 solozang
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.
- drempelgebed
v
.......
zo bidden wij U in Jezus' naam.
a
Amen.
- lied 80 voorspel
1 solozang
2 orgelvers
om thuis te zingen

- smeekgebed
- kyriëlied 413

voorspel
3 solozang
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
2

- lezing Filippenzen 1: 3 - 11
- lied 910 voorspel
1 solozang
2 orgelvers
3 solozang
om thuis te zingen

- lezing Lucas 3: 1 - 6
- lied 456b voorspel
1
solozang
2,3 gesproken
4
solozang
om thuis te zingen

- uitleg en verkondiging
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Nun komm, der Heiden Heiland...’
BWV 659

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

NL35 INGB 0004 3205 46
t.n.v. Protestantse gemeente Brielle
de diaconale inzameling is vandaag bestemd voor

‘kinderen in de knel..’
u kunt uw gift voor deze letterlijk- en figuurlijk broodnodige actie
overmaken op

NL32 RABO 0365 4804 44
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Brielle
o.v.v. Kinderen in de knel.

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 416

voorspel
1 solozang
2 orgelvers
4 solozang
om thuis te zingen
3

- v
wegzending en zegen
a
Amen
gesproken
- orgelmuziek Johann Sebastian Bach
1685-1750

‘Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn...’
BWV 601

MEDEDELINGEN
‘Levende Adventskalender’
in deze Adventstijd is er een aangepaste Levende Adventskalender,
niet diverse momenten hier- en daar maar
op 13 december 15.30 uur
op de Zorg-boerderij ‘Op Aarde’, Sleepseweg 9, Brielle
u kunt tot 9 december aanmelden bij Trudy Morgenstern, tel. 0181-416886
of g.morgenstern@hetnet.nl
___________________________________________________________________________________________________

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 zijn.
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

AGENDA week 50/51
wo

zo

09

13

dec 20.00

dec 10.00

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

Sint-Catharijnekerk

ds. Christiaan Donner

Sint-Catharijnekerk

(hoofdingang)

‘s Gravenhage

3e Adventzondag
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl
15.30

‘Levende Adventskalender’
Sleepseweg 9

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
mevrouw Pie van der Kooij – Oudwater aan de Lumeyweg
mevrouw Heleen Schellingerhoudt
aan de Heemraad
4

