
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 18 september 2022 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel   
 
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
Aanvangslied  122 (Hoe sprong mijn hart hoog op in mij)  
 vers 1 en 2 
 
Psalmlezing uit psalm 122: 6-9 
 

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        122: 8-9 
         Om mijn verwanten en vrienden zeg ik: 
         Vrede zij in jou. Om het huis van de Heer, 
         onze God, wens ik je al het goede.       

 

Gloria  150 (Loof God, loof Hem overal) 
 
Inleiding bij de lezingen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 

 

Schriftlezingen 

1ste lezing:  Amos 8: 4-7 

 
Lied  113 (Prijs, halleluja, prijs de Heer)   
  vers 1 en 3 

 

2e lezing:  Lucas 16: 1-17 

 

Lied  1009 (O lieve Heer, geef vrede) 

 
Preek   

 
Orgelspel   
 
Uit de gemeente 
 
Collecte (aankondiging) 
<De kinderen komen terug> 
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Lied   838 (O grote God die liefde zijt) 
   vers 1 en 3 
 
Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader 
 
(allen gaan staan) 
 
Slotlied  1014 (Geef vrede door van hand tot hand) 
 
Zegen 
 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 

Orgelspel  

 

Uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie Zending Syrië 
“De kerk als plek van hoop en herstel”’ 
Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er veel 
religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. 
Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en 
gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke 
gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent 
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. 
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 80 RABO 0160 9346 13 
t.n.v. Hervormde Gemeente Rotterdam 
o.v.v. Kerk in Actie Zending Syrië 
 
 

Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Rinus van Es 
diaken    Dideri Mattijsen 
voorganger    ds Helene Perfors 
lector    Corrie van Eekeren-Dolk 
organist    Hayo Boerema  
collectant   Dirk Engelfriet 
ontvangst Corrie van Eekeren-Dolk en  

Monica Baan 
kinderdienst Cora van Haaren 
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Vanavond in de Laurenskerk:  
 
19.00 uur  Cantatedienst 
   Voorganger ds Harold Schorren 
 
 
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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