MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 15 oktober 2017
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

Intrede
De kaarsen worden aangestoken

Stilte
Orgelspel

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
- Was Gott tut dass ist wohl getan

Welkom en Afkondigingen
(allen gaan staan)
Aanvangslied

121 (Ik sla mijn ogen op en zie)

Psalmlezing

uit psalm 23

Votum en groet

(allen:)
A - - - - - men

(allen gaan zitten)
Gebed

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel
Gloria

103c (Loof de koning, heel mijn wezen) vers 1

Inleiding bij de lezingen
<De kinderen gaan naar de kinderdienst>
Schriftlezingen:
1ste lezing

Jesaja 25: 1-9

2de lezing

Mattheus 22: 1-14

Lied

995 (O Vader, trek het lot U aan)

Preek
Orgelspel

Alexandre Guilmant (1837-1911)
- Ce que Dieu fait est bien fait

Uit de gemeente
Lied

23a (D’Almachtige is mijn herder en geleide)

Collecte onder orgelspel één rondgang voor diaconie en kerk
<De kinderen komen terug>
Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader.
2

(allen gaan staan)
Slotlied

909 (Wat God doet, dat is welgedaan) vers 1

Zegen
(allen:)
A - - - - - men
Orgelspel

- improvisatie

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten
en om de Wereldwinkel te bezoeken.
Aan deze dienst werken mee:
ouderling van dienst Liesbeth van Heel
diaken
Carola Scholten
voorganger
ds Bernard van Verschuer
lector
Wim van Heemst
organist
Hayo Boerema
collectant
Tom Boesten
kinderdienst
Onno Martens
ontvangst
Corry van Eekeren-Dolk en
Eveline de Koning
Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur:

Cantatedienst. Ein feste Burg ist unser Gott,
BWV 80, J.S.Bach, Nunc Dimittis, Hayo Boerema
(première). Voorganger ds Bernard van Verschuer
Laurenscantorij en Laurensorkest o.l.v. Barend
Schuurman.
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Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:
bernardvanverschuer@gmail.com Telefoon: 06- 241 47 919

Wie de emailbrief van onze gemeente wil ontvangen melde
zich even bij mkog@kerkenindelaurens.nl
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