Liturgie voor
Zondag 11 februari 2018
Dienst van Woord en Tafel

Voorganger
Organist
Lector
Ontvangst

Ds. C. Corporaal
Hanneke Muntjewerf
Adriaan Rodenburg
Anneke Visser

Orgelspel: Wer nur den lieben Gott last walten van G. Böhm
Woord van welkom
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: die eeuwig trouw blijft
en die het werk van zijn handen niet los laat.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen
drempelgebed
Intochtslied:
(gemeente gaat zitten)

Lied 8A: 1, 2, 3 en 4

Kyriegebed: wij roepen tot God die omziet naar onze wereld
Afsluitend met:

Glorialied:

Lied: 304

DIENST VAN HET WOORD
V:
G:

De Heer is met u.
Ook met u is de Heer.

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar.

Lezing: Ezechiël 1: 1-18 en 25; 2: 2
Antwoordlied: (solo voorganger: 1 en 3)

Lied 609: 1 (solo), 2, 3 (solo), 4 en 5

Lezing: Lukas 19: 1-10
Antwoordlied: (solo voorganger: 1)

Lied 928: 1 (solo), 2 en 3

Overdenking, aansluitend orgelspel Wenn wir in höchsten nöhten sein van J S Bach
Zingen:

Lied 840

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebed
Inzameling van de gaven: 1e collecte Kerk (energiekosten) 2e collecte Diaconie (algemeen)
De kinderen komen terug van de nevendienst.
DIENST VAN DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Uitnodiging
Lofzegging

V. De Heer is met u
G. Zijn vrede is met u
V. Verheft de harten.
G. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V. Laten wij God dankzeggen.
G. Het past ons de Heer te danken.
V. Gij, God, die uw vleugels over ons spreidt,
en met genade ons overschaduwt
Zingen

Lied 405: 1

V. U zegenen wij om Jezus, de Zoon van uw hart,
Uw liefde…..
Zingen

Lied 408 E

Gebed: Onze Vader
Vredegroet
“Komt dan want alle dingen zijn gereed”
Delen van brood, wijn en druivensap
De ouderling geeft de volgorde aan. Tijdens de deling wordt gespeeld en/of gezongen. In onze
kerk is iedereen welkom aan de maaltijd.
Tijdens rondgang orgelspel en:
Zingen:

Lied 377

Dankgebed
Zingen:

Lied 910

Wegzending en zegen
MEDEDELINGEN

11 februari 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar mevr. Ada van Arkel, Vliedlaan 105, in Schagen.
Degene die de bloemen weg wil brengen kan zich melden bij één van de diakenen. In de Hans
Leijdekkerszaal ligt een kaart voor bij de bloemen waarop ook u uw naam en groet kan
schrijven.
Komende diensten
Zondag 18 februari 2018, Grote Kerk, 10.00 uur gaat Pastor Louise Kooiman voor. De collecte
is dan bestemd voor de Kerk (Pastoraat Schagen) en de Diaconie (Algemeen).
In Eenigenburg is er zondag 18 februari om 10.30 een lekendienst. Deze wordt verzorgd
door Nelie en Huib Wagenaar en gaat over de Benedictijner monnik Willebrord, die in het jaar
690 met 11 medebroeders bij Katwijk aan land kwam om ons land te kerstenen. Mogelijk heeft

hij ook onze toenmalige kust bezocht. Met lichtbeelden en muziek willen zij zijn leven en
beweegredenen weergeven. Organist is Ed van Loon. Iedereen is welkom!
Jezus in de film
Na de succesvolle “Tischreden” van Luther, organiseert de Raad van Leren en Doen op 7
maart in de Grote kerk een avond over Jezus in de film. Freek Bakker de schrijver van het boek
“Jezus in beeld” zal vertellen over zijn studie naar het verschijnen van Jezus op het witte doek.
Kerk open 19.30 uur en aanvang 20.00 uur en de toegang is vrij!
Komt allen!
Kindernevendienst: 40 dagenproject
De kerstdagen lijken nog niet zo lang geleden, maar vanaf 18 februari gaan we alweer uitkijken
naar het Paasfeest: het 40 dagenproject gaat dan van start. Het thema is dit jaar ‘Ik zorg voor
jou’. Jezus maakt onderweg naar Pasen moeilijke dingen mee, maar al die tijd zorgt God voor
hem. En Jezus laat ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. We gaan veel zingen, dus
we hebben jullie stem nodig! Doen jullie weer mee?
Extra aandacht in onze gemeente
In onze gemeente zien er enkele mensen die ziek zijn of even extra aandacht nodig hebben.
Misschien kunt u even een kaartje sturen. Ook als u ze niet persoonlijk kent, voelt het goed als
er even een aandacht moment is vanuit de gemeente.
Elly Poley
p/a Vinkenhof 25
1742 JA Schagen

Conny Kramer
Rembrandtlaan 50
1741 KJ Schagen

Henk Gils en Loekie Gils-Kruiff
Cornelis Bregmanstraat 67
1741 BK Schagen

John Hoefsmit
Dorpsstraat 1
1769 HA Haringhuizen
Op weg naar Pasen, sobere maaltijd en vesper op de woensdag
Op woensdag 14 februari start de 40dagentijd. Ook dit jaar nodigen wij u van harte uit, om op
iedere woensdag met elkaar te eten en een moment van bezinning te delen. Het thema voor dit
jaar is ‘onvoorwaardelijke liefde’. Wij nemen dit thema als uitgangspunt voor de invulling van
de korte vespers. Tijdens deze korte vesper is er een kaars-moment, luisteren en zingen wij
samen en zijn er momenten van stilte.
De sobere maaltijden en vespers vinden iedere woensdag tijdens de 40dagentijd, plaats in de
Hans Leijdekkerszaal. De avond begint om 18.00 uur en eindigt tussen 19.00 en 19.30 uur.
Het betreft de volgende woensdagen: 21 en 28 februari; 7, 14, 21 en 28 maart.
Iedere maandag, voorafgaand aan de desbetreffende woensdag, kunt u zich telefonisch
opgeven bij Truus Folkertsma. Tel. 0224-298403. Wanneer u Truus niet persoonlijk aan de lijn
krijgt, dan kunt u een voicemail bericht inspreken.
Wij heten u van harte welkom.
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.
U bent van harte uitgenodigd om na de dienst samen koffie en thee te drinken en na te
praten in de Hans Leijdekkerszaal

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com (het
liefst vóór donderdag 15 feb. a.s. 20.00 uur), tel nr. 06 2068 5770 (Annemarie Ros).

