EREDIENST
16 juli 2017

zondag ’5e na Trinitatis’

Rebekka bij de bron..

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger
ouderling
organist

ds. Anke Dekker
Marrijan Osseweijer
Willem Chr. Meyboom

- welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
- orgelsolo Psalm 85
- lied 85: 1, 3

(George Stam 1905-1995)

(wij gaan staan)

- 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.
- drempellied 275
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyriëlied 274: 1, 2
- loflied 274: 3
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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
- lezing Genesis 26: 1 - 17
- lied 717
- lezing Lucas 5: 1 - 11
- lied 532: 1, 2, 3, 5
- uitleg en verkondiging
- lied 607

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
e

1 rondgang, Eredienst
e
2 rondgang, Diaconie
- orgelmuziek ‘Voluntary in a

(John James 1745)

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- lied 315

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk
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MEDEDELING
VANDAAG is er in dit gedeelte van de binnenstad geen watervoorziening,
daarom is er geen koffie en thee drinken!!
ook de toiletgroep is buitenwerking gesteld.
_________________________________________________________________________________________

de ‘kindernevendienst’ heeft een zomerstop
van zondag, 16 juli t/m zondag, 20 augustus
- vanaf 27 augustus is er weer kindernevendienst _________________________________________________________________________________________

EXPOSITIE ICONEN
onder de toren is tot 30 september een prachtige expositie te bewonderen
van ICONEN
vervaardigd door Wil van Dongen
geïnitieerd door de Culturele Cie. ‘Sint Catharijne’

AGENDA week 28
ma

17 juli

20.15

wo

12 juli

14.45

za

15 juli

16.30

ma

24 juli

20.15

Orgelconcert
Catharijnekerk
Dirk Out, (Haarlem)
‘Zingen in het Gasthuis’ Catharina Gasthuis
Inloopconcert
Catharijnekerk
Arjan de Vos (‘s Gravenhage)
Orgelconcert
Catharijnekerk
Arjan Veen (Woudenberg)

__________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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