
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 15 januari 2023 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 

Intrede 
 

De kaarsen worden aangestoken 
 

Stilte 
 

Orgelspel  Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
-Fantasie g moll BWV 542 

 

Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 

Aanvangslied  527 (Uit uw hemel zonder grenzen) 
 

Psalmlezing uit psalm 66: 5-9 
 

Votum   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 

Groet 

(allen:)  

 
                     A - - - - - men 

 

(allen gaan zitten) 

 

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

 
 

Psalmregel        Psalm 66: 19-20 
 

Gloria  786 (Wij zingen God ter ere) 
   

Inleiding bij de lezingen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 

 

Schriftlezingen 

1ste lezing:  Jesaja 62: 1-5 

 

Antwoordpsalm  96 (Zingt voor de Heer op nieuwe wijze) 
  vers 1, 2 en 7 
 

2e lezing:  Johannes 2: 1-11 

 

Lied  525 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn) 

 
Preek   

 
Orgelspel  -Improvisatie 
 

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

Lied   791 (Liefde, eenmaal uitgesproken) 
   vers 1, 2, 5 en 6 
 
Dankzegging, voorbeden, 
stil gebed en Onze Vader 
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(allen gaan staan) 
 

Slotlied  802 (Door de wereld gaat een woord) 
 

Zegen 
 (allen:)                

 
    A - - - - - men 

 

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 -Fuga g moll BWV 542 
 

Uitgangscollecte bestemd voor Protestantse Kerk Ondersteuning 
‘Goed toegerust aan de slag” 
 

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn tienduizenden mensen actief in het 
werk van de kerk, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei 
terreinen, van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk, van 
bestuur tot beheer. 
Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk, dat werkers in de kerk 
goed zijn toegerust voor hun taak. 
De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee 
kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, 
ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. 
Met uw bijdrage steunt u dit werk. 
 

U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 76 INGB 0000 7665 04 
t.n.v. Wijkkas Maaskant Open Grenzen 
o.v.v. Protestantse Kerk Ondersteuning 

 

Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Liesbeth van Heel 
diaken    Jeroen de Groot 
voorganger    Tom Boesten 
lector    Annelies Verhagen 
organist    Hayo Boerema 
collectant   Ernst de Zwart 
ontvangst Corry van Eekeren-Dolk en  

Annelies van Heest  
kinderdienst   Theodoor Bos 
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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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