
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 21 januari 2018 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
Bevestiging van ouderlingen en diakenen 
 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel   

   
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
Aanvangslied 65 (De stilte zingt U toe, o Here) vers 1 en 4 
 
Psalmlezing uit psalm 63 

 

 

Votum en groet   

(allen:)  

 
                     A - - - - - men 

(allen gaan zitten) 

 

 

Gebed moment van stilte  
 en gesproken gebed 
 overgaand in gezongen Kyrie 
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Kyrie 

 
 

Psalmregel 
 

Gloria 302 (God in den hoog’ alleen zij eer) vers 1 
  
Inleiding bij de lezingen  

 De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Schriftlezingen 

 

1ste Lezing:  1 Samuel 3: 1-10 

 

2de Lezing:  Lukas 1: 14-20 

 

Lied  266 (Die ons schiep) 
 
Preek 
 

Orgelspel   
   

Uit de gemeente  

 

Lied  360 (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)  
 vers 1, 3 en 4 
 

Herbevestiging ambtsdragers: 

Christian Jongeneel, Dia Aris, Elisabeth de Jong, Rinus van Es, 

Liesbeth van Heel als ouderling  

Carola Scholten, Dideri Mattijsen, Jeroen de Groot als diaken 
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Lied  967 (Zonne der gerechtigheid) vers 1, 4 en 5 

 

Collecte onder orgelspel één rondgang voor diaconie en kerk 

 De kinderen komen terug 

 

Dankzegging, voorbeden,  

stil gebed en Onze Vader 
 

(allen gaan staan) 
 
Slotlied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn) 
  
Zegen    

 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 
Orgelspel   

   
 

Uitgangscollecte: 

De collecte van deze zondag is bestemd voor de ondersteuning van het 
werk van de geestelijke verzorging van het Erasmus MC Sophia. In dit 
kinderziekenhuis zijn regelmatig patiënten opgenomen waarvan ouders 
extra kosten maken die niet vergoed worden door de verzekering en die 
zij niet kunnen betalen. Werknemers van de psychosociale zorg, 
waaronder ook ds. Nette Falkenburg als geestelijk verzorger, kunnen 
dan een beroep doen op de diaconie van Rotterdam Centrum. 
Mocht u dit werk extra willen steunen dan kunt u een bedrag overmaken 
op rekeningnummer NL 76 INGB 0000 7665 04 werkgroep Open 
Grenzen onder vermelding van Erasmus MC Sophia. 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten 
en om de Wereldwinkel te bezoeken. 
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Na de koffie komen we nog even bij elkaar. De kerkenraad zal 
graag lopende zaken en voornemens met u bespreken. We 
sluiten de ochtend af met een lichte maaltijd. 
 
Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Rinus van Es 
diaken    Carola Scholten 
voorganger    ds Bernard van Verschuer 
lector    Corry van Eekeren-Dolk 
organist    Hayo Boerema 
collectant    Tom Boesten 
ontvangst      Ada van Es en Annelies van Heest 
kinderdienst    Theodoor Bos 

 
Vanavond in de Laurenskerk: 

19.00 uur: Cantatedienst. Voorganger ds Bernard van Verschuer. 
 Alles nur nach Gottes Willen (Bach), en (première!) Abendlied 

(Mandemaker). Laurenscantorij/-orkest o.l.v. Wiecher 
Mandemaker. 

  

 
Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:  
bernardvanverschuer@gmail.com 
Telefoon: 06 - 241 47 919 
 
 
Wie de e-mailbrief  van onze gemeente wil ontvangen  
of de preek van deze dienst, melde zich even bij:  
mkog@kerkenindelaurens.nl 
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