MAASKANT OPEN GRENZEN
Laurenskerk
zondag 20 november 2022
te 10.30 uur
Maaskant Open Grenzen

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

212 (Laten wij zingend deze dag beginnen)
vers 1, 2, 3 en 4

Psalmlezing

uit psalm 50: 1-6

Votum en groet
(allen:)

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

moment van stilte
en gesproken gebed
overgaand in gezongen Kyrie

Kyrie

Psalmregel

97: 10-12

Gloria

869 (Lof zij de Heer, ons hoogste goed)
vers 1, 3 en 6

Inleiding bij de lezingen
<De kinderen gaan naar de kinderdienst>
Schriftlezingen
1ste lezing:

Jesaja 48: 17-22

Lied

659 (Kondig het jubelend aan)
vers 1, 4, 5 en 6

2e lezing:

Mattheus 25: 14-30

Lied

316 (Het woord dat u ten leven riep)
vers 1 en 4

Preek
Orgelspel
Uit de gemeente
Collecte (aankondiging)
<De kinderen komen terug>
Lied

756 (Laat komen, Heer, uw rijk)
vers 1, 4, 5 en 6
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Dankzegging, voorbeden,
stil gebed en Onze Vader
(allen gaan staan)
Slotlied
Zegen

978 (Aan U behoort, o Heer der heren)
vers 1, 3 en 4
(allen:)
A - - - - - men

Orgelspel
Uitgangscollecte bestemd voor Geef Rotterdammers een warme Kerst!
Door de hoge energieprijzen komen veel van onze stadsgenoten in de kou te staan. In de
aanloop naar Kerst willen we dat als christenen niet laten gebeuren. Want Kerst is een feest
van warmte en licht voor iedereen.
Daarom vragen we als Rotterdamse kerken aandacht voor de actie geef Rotterdammers een
warme Kerst. Met de actie wordt geld ingezameld voor het Fonds Bijzondere Noden
Rotterdam. Het Fonds Bijzondere Noden kan snel handelen bij financiële noodsituaties. Zo
kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat mensen met Kerst in de kou zitten.
U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 21 TRIO 0338 8152 28
t.n.v. Stichting Samen 010
o.v.v. Geef Rotterdammers een warme Kerst!

Aan deze dienst werken mee:
ouderling van dienst
diaken
voorganger
lector
organist
collectant
ontvangst
kinderdienst

Joost Heere
Carola Scholten
ds Helene Perfors
Corry van Eekeren-Dolk
Hayo Boerema
Tom Boesten
Monica Baan en Annelies van Heest
Onno Martens
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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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