EREDIENST
13 augustus 2017

zondag ’9e na Trinitatis’

roep tot God.. (Zoran Music)

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Tineke Flim
Rienk Koopmans
Marco ‘t Hart

VOORBEREIDING
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 212: 1, 2, 5

(wij gaan staan)

- bemoediging
- lied 63: 1, 3
(wij gaan zitten)

- inleiding op de dienst
- gebed om ontferming
in afwisseling met lied 833 (1x Nederlands)

- loflied 305
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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
- moment met de kinderen
- kinderlied 184

- lezing Jesaja 43: 8 – 13
Psalm 13
- lied 130: 1, 2, 3
- lezing Thessalonicenzen 5: 15 - 24
- lied 992
- uitleg en verkondiging
- lied 1005: 1, 2, 5
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DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Zending

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 76 (liedboek, Rakelings Nabij)
Sta op als mens van zegen,
verspreider van het licht,
aan wie is af te lezen
de glans van Gods gezicht.
Aan wie is uit te horen
de waarheid van zijn stem.
Sta op als mens van zegen,
geroepene door Hem.

(wij gaan staan)
Sta op als mens van liefde,
die omziet naar het hart.
Als schuilplaats tijdens stormen,
bij dat wat ons benard;
als anker in de branding
met vaste grond in Hem.
Sta op als mens van liefde,
geroepen door Gods stem.

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

MEDEDELING
Startzondag 10 september
Menu Kerkproeverij:
* startdienst met ‘genodigden’
* na afloop koffie of thee met lekkers
* aantal ingrediënten van het winterwerk
* djembéworkshop
* een drankje en hapje
* soep met brood van Janny tot besluit
voor het lekkers bij de koffie hopen we ook dit jaar dat
Heel Catharijne Bakt.
om te bakken en voor de lunch kunt u zich opgeven met
de inschrijfstrookjes die klaarliggen op de toeristenbalie.

AGENDA week 31
ma

14 aug 20.15

Orgelconcert
Arjen Leistra (Schiedam)

Catharijnekerk

za

19 aug 16.30

Inloop-Orgelconcert
Jos Laus (’s Gravenhage)

Bedevaartkerk

____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
4

