
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 21 augustus 2022 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel   
 
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
Aanvangslied  276 (Zomaar een dak) 
 vers 1 
 
Psalmlezing  uit psalm 112: 1-3 
1 Halleluja! 
Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER 
en grote liefde voor zijn geboden. 
2Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land, 
de oprechten worden gezegend. 
3Rijkdom en weelde bewonen zijn huis, 
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.  
 
Votum en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,  
V: Die ons altijd vasthoudt en naar ons luistert 
A: En die ons nooit vergeet of loslaat. 
V: Genade en vrede van God, Vader, Zoon en Geest. 
A: Zijn vrede ook voor u    
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(allen:)  

 

 
                     A - - - - - men 

 

(allen gaan zitten) 

 
Gezongen Kyriegebed:   1003 (Stil is de straat) 
  
Psalmregel 

Gelukkig de mens die ontzag heeft voor de HEER 

 
Gezongen Gloria       305 (Alle eer en alle glorie) 
 
Inleiding bij de lezingen 
 

Schriftlezingen 

1ste lezing:  Jesaja 30: 15-21 

 

Lied  1001 (De wijze woorden en het groot vertoon) 

  vers 1 

 

2e lezing:  Lucas 13: 22-30 

 

Lied  1001 (De wijze woorden en het groot vertoon)

  vers 2 en 3 

 

Preek   

 
Orgelspel   
 
Uit de gemeente 
 
Collecte (aankondiging) 
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Lied   388 (Voor ieder van ons een plaats aan de tafel) 
    
Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader 
 

(allen gaan staan) 
 
Slotlied  419 (Wonen overal) 
    
Zegen 
 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 
Orgelspel 
 
 
Uitgangscollecte bestemd voor College van Kerkrentmeesters. 
 

U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 86 RABO 0373 7281 58 
t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum 
o.v.v. College van Kerkrentmeesters 

 
Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Liesbeth van Heel 
diaken    Jeroen de Groot 
voorganger    ds Karin de Schipper 
lector    Corry van Eekeren-Dolk 
organist    Hayo Boerema  
collectant   Ernst de Zwart 
ontvangst Lisette Hemmen en 
 Annelies van Heest 
 
 
 
Vanavond in de Laurenskerk:  
 
19.00 uur  Geen dienst 



4 
 

Contactgegevens van Corry van Eekeren-Dolk 
Dolk1939@ziggo.nl 
Telefoon:06-15211543 
 
 
 
 
 
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 
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