MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 18 maart 2018
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

Intrede
De kaarsen worden aangestoken
Stilte
Orgelspel

J.S. Bach (1685-1750)
- Fantasia c-moll, BWV 537

Welkom en Afkondigingen
(allen gaan staan)
Aanvangslied

24 (De aarde en haar volheid zijn) vers 1 en 2

Psalmlezing

uit psalm 51

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

Gebed

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel
Inleiding bij de lezingen
 De kinderen gaan naar de kinderdienst
Schriftlezingen
1ste Lezing:
Jeremia 31: 31-34
2de Lezing:

Johannes 12: 20-33

Lied

650 (De aarde is vervuld)

Preek
Orgelspel

- Improvisatie

Uit de gemeente “Human Aid in Greece”
Lied

834 (Vernieuw Gij Mij)

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

653 (U kennen, uit en tot U leven) vers 1 en 7

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

J.S. Bach (1685-1750)
- Fuga c-moll, BWV 537

Uitgangscollecte bestemd voor Human Aid in Greece
Zondag mogen wij tijdens de dienst een speciale gast verwelkomen,
Wouter Nientker de oprichter van Human Aid in Greece. Tijdens de
dienst gaat hij het project toelichten. Na de dienst tijdens de koffie
zal hij zijn verhaal ondersteunen aan de hand van een foto- en video
presentatie.
Hopelijk mogen we op uw financiële bijdrage rekenen, dit is wat dit
project verdient.
NL76INGB0000766504 t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, ovv
HAIG
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
Jeroen de Groot
voorganger
ds Bernard van Verschuer
lector
Jantien van der Kooij
organist
Hayo Boerema
collectant
Ernst de Zwart
ontvangst
Monica Baan en Mario van Voorst
kinderdienst
Mark Mouthaan
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Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur: Bachorgelvespers. Organist Hayo Boerema.
Voorganger ds Bert Kuipers.

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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