
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag Cantate, 15 mei 2022 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel  Sigfrid Karg-elert (1877-1933) 

- Nun danket alle Gott 
 
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
Aanvangslied  98 (Zing een nieuw lied voor God de Here) 
 vers 1 en 2 
 
Psalmlezing  uit psalm 98: 4-9 
 
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  68: vers 5 en 6 

 

Gloria   867 (Loof overal, loof al wat adem heeft) 

 
Inleiding bij de lezingen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 

 
Schriftlezingen 

1ste lezing:  Deuteronomium 6: 1-9 

 

Lied  323 (Hoor. Maar ik kan niet horen) 

 

2e lezing:  Johannes 13: 31-35 

 

Lied  636 (Liefde is licht, opnieuw geboren) 
 
 
Preek  “De eerste liefde” 
 

 
Orgelspel  -Improvisatie 
 

Uit de gemeente 

 

Collecte (aankondiging)  
<De kinderen komen terug> 

 
Lied   791 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 
   vers 1, 2, 5 en 6 
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Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader 
 

(allen gaan staan) 
 
Slotlied  150 (Loof God, loof Hem overal) 
 
Zegen 
 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 
Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 - Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663 

 
Uitgangscollecte bestemd voor Binnenlands Diaconaat: Op adem 
komen in de Glind (Kerk in Actie) 
 

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en 
jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer 
gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook 
wel het “Jeugddorp” wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel 
gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die 
verspreid staan over het verder gewone dorp. 
 
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 80 RABO 0160 9346 13 
t.n.v. Hervormde Gemeente Rotterdam  
o.v.v. Binnenlands Diaconaat: Op adem komen in de Glind 

 
Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Joost Heere 
diaken    Carola Scholten 
voorganger    ds Laurens Korevaar 
lector    Wim van Heemst 
organist    Hayo Boerema  
collectant   Tom Boesten 
ontvangst Corry van Eekeren-Dolk en 

Lisette Hemmen 
kinderdienst  Onno Martens 
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Vanavond in de Laurenskerk: 
 
19:00 uur   Cantatedienst  

Voorganger ds Harold Schorren 
 
 
 
 
Wie de e-mailbrief  van onze gemeente wil ontvangen  
of de preek van deze dienst, melde zich even bij:  
mkog@kerkenindelaurens.nl 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                       

QR CODE MKOG 

Doe digitaal mee met de collecte via de Givt app 

mailto:mkog@kerkenindelaurens.nl

