
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 31 oktober 2021 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
   -Ein feste Burg ist unser Gott, BWV  
 
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 

Aanvangslied  209 (Heer Jezus, o Gij dageraad) 

  
Psalmlezing  uit psalm 146: 1-9 
 

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  Psalm 146: 10 

 

Gloria   412 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer) 
  vers 1 en 3 
 
Inleiding bij de lezingen en praatje met de kinderen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 

 
Schriftlezingen 

1ste lezing:  Jesaja 30: 19-21 en 26 

 

Orgelspel  -Improvisatie 

 

2e lezing:  Johannes 9: 1-17 

 

Orgelspel  -Improvisatie 

 

3e lezing  Johannes 9: 18-41 

 

Lied  653 (U kennen, uit en tot U leven) 

  vers 4 

 

 

Preek  “Opnieuw zien” 

 

 
Orgelspel  Johann Nicolaus Hanff (1663-1711) 

-Ein feste Burg ist unser Gott. 
 



3 
 

Uit de gemeente 

 

Collecte (aankondiging)  
<De kinderen komen terug> 

 

Lied   146a (Laat ons nu vrolijk zingen) 
   vers 6 
 
Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader 
 

(allen gaan staan) 
 
Slotlied  534 (Hij die de blinden weer liet zien) 
    
Zegen 
  (allen:)                

 
     A - - - - - men 

 
Orgelspel  -Improvisatie  
 
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor het Diaconaal quotum PKN. 
De Diaconieën van de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland 
betalen jaarlijks een verplichte financiële bijdrage aan het bovenplaatselijke (ambtelijke en 
dienstverlenende) werk. Dit is het diaconaal quotum. 
De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals 
diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene en bovendien 
voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals 
communicatie en fondsenwerving, juridische zaken en synodewerk. 
 
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op  
NL 32 RABO 0373738927t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam 
Centrum o.v.v. Diaconaal quotum PKN 
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Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Christian Jongeneel 
diaken    Carola Scholten 
voorganger    ds Laurens Korevaar 
lector    Corry van Eekeren-Dolk 
organist    Hayo Boerema 
collectant   Tom Boesten 
ontvangst   Ada van Es en Lisette Hemmen 
kindernevendienst  Theodoor Bos 
 
Vanavond in de Laurenskerk: 
 
19.00 uur: Allerheiligenviering Laurenspastoraat 

Voorganger ds Harold Schorren 
 
 
 

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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