EREDIENST
10 januari 2021
zondag ’1e na Epifanie’

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
_________________________________________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist
lector
cantrix

ds. Jan Willem Doff (Rotterdam)
Jacqueline Groenewegen
Marco ‘t Hart
Kine Schuurman
Annemarie Timmer

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- orgelmuziek C F Hurlebusch
1696-1765

Psalm 72
’Geef, Heer, de koning uwe rechten..’
- stilte
- lied 514a

orgelvers, cantrix

- lied 72: 1, 7 cantrix
- lied 514a
cantrix
- 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.
- smeekgebed
- kyriëlied 356
1, 6, 7 cantrix
- glorialied 154b 1, 2
cantrix
3
4
8
10

orgelvers
cantrix
orgelvers
cantrix
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DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed van de zondag
- lezing Jesaja 55: 1 - 11
- lied 382 1, 2 cantrix
- lezing 1 Corinthiërs 1: 4 - 17
Marcus 1: 1 - 11
- lied 526 1, 2 cantrix
- uitleg en verkondiging
- lied 538 2, 4 cantrix

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- 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
3

- lied 871

1, 2 cantrix
3
orgelvers
4
cantrix

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

‘door eene zeer kundige hand’
1778

Psalm 72
’Geef, Heer, de koning uwe rechten..’

AGENDA week 2
ma

11

jan

wo

13

jan

19.45

Kerkrentmeesters

Consistoriekamer

do

14

jan

19.45

Moderamen

zo

17

jan

10.00

ds. Egbert Rietveld (Goes)
Sint-Catharijnekerk
2e Zondag na Epifanie
te beluisteren én bekijken via www.kerkomroep.nl

Het Gesprek UITGESTELD
Consistoriekamer

_______________________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl

de bloemen, namens de gemeente, gaan dit weekend naar
mevrouw Arkenbout - Rietdijk
mevrouw Kraaijenbrink - Orgers
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aan de M.H. Trompstraat
aan de Plantageweg

