
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 16 oktober 2022 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 

Intrede 
 

De kaarsen worden aangestoken 
 

Stilte 
 

Orgelspel   
 

Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 

Aanvangslied  130 (Uit diepten van ellende) 
 vers 1, 3 en 4 
 

Psalmlezing uit psalm 43: 1-3 
 

Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en nooit laat varen het werk van zijn handen. 
….. 

 

(allen:)  

 

 
                     A - - - - - men 

 

(allen gaan zitten) 

 

Gebed                  moment van stilte 
                             en gesproken gebed 
                             overgaand in gezongen Kyrie 
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Kyrie 

 
 
Psalmregel        43: 4 
 
Gloria  869 (Lof zij de Heer, ons hoogste goed) 
  vers 1, 4 en 5 
 
Inleiding bij de lezingen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 

 

Schriftlezingen 

1ste lezing:  Genesis 32: 23-32 

 
Lied  121 (Ik sla mijn ogen op en zie) 
 
2e lezing:  Lucas 18: 1-8 

 

 

Preek   
 
 
Orgelspel   
 
Uit de gemeente 

 
Collecte (aankondiging) 
<De kinderen komen terug> 
 
Lied   902 (Is God de Heer maar voor mij) 

vers 1, 4 en 5 
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Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader 
 
(allen gaan staan) 
 
Slotlied  146c(Alles wat adem heeft love de Here) 

vers 1, 5 en 7 

 
Zegen 
 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 
Orgelspel  

 
Uitgangscollecte bestemd voor Sint voor Kint 
Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel geld op 
te halen voor Rotterdamse kinderen die opgroeien in armoede, zodat ook zij een cadeau 
kunnen krijgen met Sinterklaas. 
 
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 32 RABO 0373738927 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. 
o.v.v. Sint voor Kint 

 
 
Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Liesbeth van Heel 
diaken    Jeroen de Groot 
voorganger    Ko Joosse 
lector    Annelies van Heest 
organist    Hayo Boerema  
collectant   Tom Boesten 
ontvangst Betty Willemse en Lisette Hemmen 
kinderdienst Onno Martens 
 

Vanavond in de Laurenskerk:  
 
19.00 uur  Cantatedienst 
   Voorganger ds Ivo de Jong 
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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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