
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 30 januari 2022 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Fuga in g, BWV 131 
 
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
Aanvangslied  215 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan) 
 vers 1, 3 en 4 
 
Psalmlezing  uit psalm 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 

 

Gloria   215 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan) 
  vers 5 en 7 
 
Inleiding bij de lezingen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 

 
Schriftlezingen 

1ste lezing:  Jeremia 1: 4-10 

 

2e lezing:  Lucas 4: 21-37 

 

Lied  513 (God heeft het eerste woord) 

 

 

Preek 

 

 
Orgelspel  Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

- Herr Christ der einig Gott’s Sohn 
 
 
Uit de gemeente 

 

Collecte (aankondiging)  
<De kinderen komen terug> 
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Lied   534 (Hij die de blinden weer liet zien) 
 
Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader 
 

(allen gaan staan) 
 
Slotlied  910 (Soms groet een licht van vreugde) 
   vers 1 
 
Zegen 
 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 
Orgelspel  -Improvisatie 
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor Vluchtelingen werk Pauluskerk 
Pauluskerk Vluchtelingenwerk (voorheen Stichting OMZO) zet zich in voor mensen in 
Rotterdam en omgeving die niet over een officieel verblijfsdocument beschikken. 
Vluchtelingenwerk bemiddelt richting juridische bijstand en overheidsinstanties om een 
verblijfsvergunning te verkrijgen. Eenvoudigweg omdat wij ook zo behandeld zouden willen 
worden, als wij zelf in de omstandigheden van veel mensen zonder verblijfspapieren zouden 
verkeren. Lukt het niet om een verblijfsdocument te  krijgen, dan gaat Vluchtelingenwerk 
het gesprek aan over de te volgen stappen. Dat kan zijn een time-out, een basis in het 
leven in de vorm van zinvolle dagbesteding of gesprekken over terugkeer naar het land van 
herkomst als dat op een veilige manier mogelijk is. Er is daarom nauwe samenwerking 
met IOM (Internationale Organisatie voor Migratie). Verder wordt er medische hulp 
verleend aan onverzekerden. Soms wordt er (tijdelijk) financiële ondersteuning en 
onderdak geboden. 
  
Het Vluchtelingenwerk ontvangt geen subsidie van de overheid en daarom is uw gift meer 
dan welkom. 

 
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 32 RABO 0373738927 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum 
o.v.v. Vluchtelingenwerk Pauluskerk 
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Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Christian Jongeneel 
diaken    Carola Scholten 
voorganger    ds Bernard van Verschuer 
lector    Annelies van Heest 
organist    Hayo Boerema  
collectant   Tom Boesten   
ontvangst   Monica Baan en 

Mario van Voorst 
kinderdienst   Theodoor Bos 
 
 
Vanavond in de Laurenskerk: 
 
19.00 uur: Geen dienst 

 
 
 

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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