MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 7 augustus 2022
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

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

121 (Ik sla mijn ogen op en zie)

Woord n.a.v.

psalm 121

Votum en groet
(allen:)

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

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Gloria

657 (Zolang wij ademhalen)
vers 1 en 4

Gebed bij de lezingen
Schriftlezingen
1ste lezing:
Lied

Jesaja 65: 17-25
315 (Heb dank o God van alle leven)

2e lezing:
Lied

Hebreeën 11: 1-16
728 (De heiligen, ons voorgegaan)

Preek
Orgelspel
Uit de gemeente
Collecte (aankondiging)
Lied

823 (Gij hebt, o Vader van het leven)
vers 1, 4 en 5

Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader
(allen gaan staan)
Slotlied

978 (Aan U behoort, o Heer der heren)
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Zegen

(allen:)
A - - - - - men

Orgelspel
Uitgangscollecte bestemd voor de voedselbank Crooswijk.

Bij de Voedselbank bij het Wijkpastoraat in Crooswijk gaan tijdens de vakantie alle
activiteiten onverminderd door en zag men, na corona, zelfs een stijging in het aantal
ontvangers van een wekelijks voedselpakket. Nu alles duurder geworden is, is het voor mensen
met een (te) krappe beurs, nog moeilijker geworden om de eindjes aan elkaar te knopen.
Gelukkig wordt hen bij de Voedselbank de helpende hand toegestoken. Maar soms is de
inhoud van de kratten ook wel wat karig. Daarom stellen wij uw bijdrage in de collecte heel
erg op prijs! Weet dat het uitermate goed besteed zal worden en voor velen tot zegen zal zijn.
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 32 RABO 0373738927
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum
o.v.v. Voedselbank Crooswijk

Aan deze dienst werken mee:
ouderling van dienst
Rinus van Es
diaken
Dideri Mattijsen
voorganger
ds Nette Falkenburg
lector
Annelies Verhagen
organist
Hayo Boerema
collectant
Dirk Engelfriet
ontvangst
Tom Boesten en Carola Scholten

Vanavond in de Laurenskerk:
19.00 uur

Choral Evensong
Voorganger ds Harold Schorren
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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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