MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 19 november 2017
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

Intrede
De kaarsen worden aangestoken

Stilte
Orgelspel
Welkom en Afkondigingen
(allen gaan staan)
Aanvangslied

90a (O God, die droeg ons voorgeslacht)

Psalmlezing

uit psalm 90

Votum en groet
(allen:)
A - - - - - men
(allen gaan zitten)
Gebed

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

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

Ezechiël 34: 11-17

2de lezing

Mattheus 25: 31-46

Lied

765 (Gij hebt met uw brede gebaren)

Preek
Orgelspel
Uit de gemeente
Lied

871 (Jezus zal heersen waar de zon)

Collecte onder orgelspel één rondgang voor diaconie en kerk
<De kinderen komen terug>
Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader.
(allen gaan staan)
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Slotlied

799 (Kom, kinderen niet dralen)

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

Uitgangscollecte is bestemd voor “Sint voor een Kint”:

een actie van Serve the City, onderdeel van Samen 010. Zij willen ervoor
zorgen dat alle kinderen die opgroeien in armoede toch een cadeau van
Sinterklaas krijgen.
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 Dia Aris
diaken
Carola Scholten
voorganger
ds Bernard van Verschuer
lector
Annelies van Heest
organist
Hayo Boerema
collectant
Tom Boesten
kinderdienst
Theodoor Bos
ontvangst
Mario van Voorst en Monica Baan
Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur:

Cantatedienst. Falsche Welt, dir trau ich nicht,
BWV 52, J.S. Bach, Nunc Dimittis, William Byrd.
Voorganger ds Bernard van Verschuer.
Laurenscantorij en Laurensorkest o.l.v. Wiecher
Mandemaker.
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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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