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Orgelspel: Choral en Partita,s O Gott du frommer Gott van J. S. Bach
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Woord van welkom
Intochtslied:
Gemeente gaat zitten

Lied 283: 1-5

Bemoediging en groet
V: Wij geloven dat het leven toekomst heeft en dat God invloed heeft op ons bestaan;
wij geloven dat het zin heeft om zorgvuldig te leven
en open te staan voor de ontmoeting met de ander.
Wij geloven dat God een plaats heeft in ons bestaan
en daarom spreken wij uit dat
Hij met zijn genade en vrede in ons midden is –
door de woorden en daden van Jezus, zijn zoon.
Genade zij u en vrede, van God, onze Vader
en van Jezus Christus, zijn Zoon,
door de Heilige Geest.
G: Amen
Drempelgebed:
V: Gelukszoekers zijn wij, God.
Op zoek naar woorden,
die ons ruimte geven.
Op zoek naar mensen,
met wie we ons kunnen verbinden.
Op zoek naar U,
die bron van alle leven.
G: Wijs ons de weg
naar geluk dat blijft,
dat ons waarachtige mensen maakt
thuis bij u,
bij onszelf en bij elkaar.
V: Help ons om ons leven opnieuw te bezien

in het licht van Uw heil.
Geef ons een hart om van mensen te houden
net zoveel als van onszelf.
G: Amen
Zingen:

Lied: 274: 1-3

Kyrie gebed
Zingen:

Lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 en 10

Kinderen in ons midden.
Kinderlied:

2 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God zal altijd voor ons zorgen, elke avond, elke morgen.
Of je blij of droevig bent: er is Iemand die jou kent.
DIENST VAN HET WOORD
V:
G:

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

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Genesis 6: 8-15

Kijk eens om je heen: 1 en 2

Antwoordlied:

Lied 163a: 1 en 4

Lezing: Marcus 1: 12-15
Antwoordlied:

Lied 783: 1, 2 en 3

Overweging, aansluitend orgelspel Lied 556: Alles wat over ons geschreven staat van Klaas Bolt
Zingen: (melodie lied 837)
Ieder een zoekt het groot geluk
’t doel waar wij allen naar streven.
Daardoor staat meestal onder druk
hoe wij het heden beleven.
Zoek niet naar ooit, bezie vandaag,
toekomst is niet de grote vraag.
Kijk naar wat ons is gegeven.

Lied: Tevreden
Later is niet het grote doel
dwaal ook niet in het verleden.
Leef met het hart en het gevoel
wees met het kleine tevreden.
Tel wat je hebt, beleef de dag,
weet wat je kunt en wat je mag.
Leef in ’t geluk van het heden.

DIENST VAN HET ANTWOORD
Voorbeden
Acclamatie:

Lied 368d

Gaven delen:
Eerste collecte: Kerk (Pastoraat Schagen)
Tweede collecte: Diaconie (Algemeen)
Slotlied:

Lied 419: 1, 2 en 3

Wegzending en zegen.
MEDEDELINGEN

18 februari 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar familie Gils - Kruijff, Cornelis Bregmanstraat 67, 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
Vandaag is er om 10.30 een lekendienst in Eenigenburg. 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.
Zondag 25 februari 2018, Grote Kerk, 10.00 uur gaat Ds. W. Nijkamp voor.
De collecte is dan bestemd voor de Kerk (onderhoud orgel) en de Diaconie (algemeen).
Zondag 25 februari is er weer een concert in de kerk van Eenigenburg. Eglon Blaaskwintet,
brengt een gevarieerd programma met o.a. werken van Maurice Ravel, Claude Debussy en Carl

Nielsen. De kerk gaat open om 14.30 uur. Het concert begint om 15.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd. De entree is gratis. Bij de uitgang is een collecte ten behoeve van de onkosten en het in
standhouden van het mooie kerkje. Er is parkeergelegenheid aan één kant van de Surmenhuizerweg.
Raad voor Leren en Doen
In het artikel over de samenstelling van de Raad voor Leren en Doen is abusievelijk de naam van
Trudy Tuinstra vermeld. Dit moet Willeke van Treuren zijn.
Hartelijk dank
Mede namens mijn vrouw Anneke, wil ik de PKN afdeling Schagen bedanken voor de belangstelling in
de vorm van een mooie kaart en bloemen. Ik heb op 6 februari een bypassoperatie in het VU
Amsterdam ondergaan en dit is voorspoedig gegaan. Maandag 12 februari was ik al weer thuis. Er
volgt nog een lange weg van herstel en revalidatie te gaan maar dat zal wel lukken.
John en Anneke Duiven
De Paaskaars
In de hal van de kerk hangt een intekenlijst voor een thuispaaskaars.
Veertigdagentijd
Kindernevendienst
De kerstdagen lijken nog niet zo lang geleden, maar we kijken alweer uit naar het Paasfeest met het
40 dagenproject. 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?
Voedselbank
De komende periode zal er weer voedsel worden ingezameld voor de Voedselbank. Hoop dat we ook
dit jaar de Voedselbank blij kunnen maken en daarmee de 160 gezinnen die er (gedeeltelijk) van
afhankelijk zijn. Deze week zal er rijst worden ingezameld voor de voedselbank en op zondag 25
februari pasta. Mocht u onverhoopt vergeten zijn om iets mee te nemen dan staat er in de Hans
Leijdekkerszaal een bus waar u een geldelijke bijdrage in kunt doen.
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 22 feb. a.s. 20.00 uur), tel nr. 06 2068 5770 (Annemarie Ros).

