EREDIENST
12 november 2017

zondag ’22e na Trinitatis’

Daniël Rembrandt Van Rhijn

Protestantse Gemeente Brielle
Sint-Catharijnekerk
________________________________________________________

voorganger ds. Anke Dekker
ouderling
Rianne Fortuin
organist
Willem Chr. Meyboom

- welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
- stilte
- lied 146: 3, 4, 5

(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.
- drempelgebed
- lied 321: 1, 2, 3, 7
(wij gaan zitten)

- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
v Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons
v

a Heer, ontferm U
a Christus ontferm U
a Heer ontferm U over ons

God staat ons bij, er is ons een licht opgegaan
Wil ons er van doordringen dat dit ons levenslicht is
zodat wij leven in vertrouwen en hernieuwde toewijding.
Amen

- loflied 276
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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
- kinderlied

- lezing Daniël 5
- lied 90: 1, 3
- lezing Mattheus 25: 14 - 30
- lied 769: 1, 5, 6
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- uitleg en verkondiging
- lied 23b: 1, 2, 3
DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Eredienst
2e rondgang, Binnenlands Diaconaat

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 908: 1, 4, 7

(wij gaan staan)

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

MEDEDELING
vandaag kunt u brieven ontvangen voor de schrijfactie van

de heer Jacob Voogt reikt u de brieven gaarne aan bij de uitgang

AGENDA week 44
ma

13 nov

13.30
19.45
20.00

Cea-doe-middag
Kerkrentmeesters
het Gesprek; ‘Omstandigheid’

Zalencentrum
Consistoriekamer
St. Catharijnekerk

di

14 nov

15.45

Basiscatechese

do

16 nov

19.45

Chr. Vrouwengroep ‘Doelbewust’ Vierpolders

(hoofdingang)

St. Catharijnekerk

tel. (0181) 851660

19.45

Moderamen

Consistoriekamer

vr

10 nov

16.00

Herfst maaltijd

St. Catharijnekerk

zo

12 nov

15.00

Kinderkerk

St. Catharijnekerk

___________________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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