EREDIENST
19 maart 2017

zondag ’Oculi’
‘mijn ogen zijn gericht op de Heer..’ Psalm 25:15

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Tineke Flim
ouderling
Marrijan Osseweijer
organist
Willem Chr. Meyboom

liturgische bloemschikking

zondag 19 maart
de tweede zondag in de veertigdagentijd

water
bronnen van leven
water uit de diepte
water uit de hemel

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 275: 1, 2, 3, 4

(wij gaan staan)

- bemoediging
- drempellied 25a
(wij gaan zitten)

- inleiding op de dienst
- gebed om ontferming
- lied 542
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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
- woord voor de kinderen
- kinderprojectlied (melodie lied 215)
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.
Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.
O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.
- lezing Exodus 34: 1 - 10
- lied 103c: 1, 3
- lezing Lucas 11: 14 - 28
- lied 536: 1, 2, 3
- uitleg en verkondiging
- orgelsolo over lied 939

- lied 939: 1, 3
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
e

1 rondgang, Eredienst
e
2 rondgang, Veertigdagentijd Steun ouderen in Moldavië

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 423

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

MEDEDELINGEN
Diaconale collecten - Veertigdagentijd 2017
VANDAAG, zondag 19 maart is de collecte bestemd voor

Steun ouderen in Moldavië
Ouderen in Moldavië hebben het vaak heel zwaar. Ze hebben veel
meegemaakt. Ze wonen in sterk verwaarloosde huizen en ontvangen maar
een klein pensioen. Bovendien leven veel van hen in een sociaal isolement.
Voor ouderen in de dorpen Tintari en Bulboaca heeft Bethania een
dagcentrum ingericht. Hier kunnen ouderen terecht om elkaar te ontmoeten,
voor een maaltijd, zorg of een warme douche. Zo hebben zij óók een warme
en fijne plek waar ze tot rust kunnen komen. Op 19 maart is de Kerk in Actie
collecte bestemd voor onder andere de ouderen in Moldavië, zodat zij de
zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

AGENDA week 12
ma

20 mrt

13.30 Crea-doe-middag

Zalencentrum

wo
do

22 mrt
23 mrt

17.45 Vastenmaaltijd
19.45 Kerkenraad

Nobelstraat 22
Consistoriekamer

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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