MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 17 oktober 2021
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

Intrede
De kaarsen worden aangestoken
Stilte
Orgelspel
Welkom en Afkondigingen
(allen gaan staan)
Aanvangslied

136 (Loof de Heer, want Hij is goed)
vers 1, 2, 3 en 4

Psalmlezing

uit psalm 124

Votum en groet
(allen:)

A - - - - - men
(allen gaan zitten)
Gebed

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel
Gloria

136 (Loof de Heer, want Hij is goed
vers 12

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

Jesaja 29: 18-24

2e lezing:

Marcus 10: 32-45

Lied

848 (Al wat een mens te kennen zoekt)

Preek

Orgelspel
Uit de gemeente
Collecte (aankondiging)
<De kinderen komen terug>
Lied

286 (Waar de mensen dwalen in het donker)
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Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader
(allen gaan staan)
Slotlied
Zegen

868 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
vers 2 en 4
(allen:)
A - - - - - men

Orgelspel
Uitgangscollecte bestemd voor Werelddiaconaat Kameroen (Kerk in Actie)

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar 4 maanden per jaar zaaien
en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel.
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden
waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven.
De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een
vreedzame samenleving.
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op
NL 80 RABO 0160934613 t.n.v. Hervormde Gemeente Rotterdam
o.v.v. Werelddiaconaat Kameroen.

Aan deze dienst werken mee:
ouderling van dienst
Joost Heere
diaken
Dideri Mattijsen
voorganger
ds Bernard van Verschuer
lector
Wim van Heemst
organist
Hayo Boerema
collectant
Jan Felix
ontvangst
Monica Baan en Mario van Voorst
kindernevendienst
Onno Martens
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Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur:

Cantatedienst
Voorganger ds Bernard van Verschuer

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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