Liturgie voor
Zondag 25 februari 2018
Voorganger
Organist
Lector
Ontvangst

Ds. W. Nijkamp
Jan Zwart
Janny de visser
Henk van Zanten

Orgelspel
Woord van welkom
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Bemoediging en drempelgebed:

Lied 291d

Intochtslied:
Gemeente gaat zitten

Lied 25b

Smeekgebed voor de nood van de wereld
V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.
I: Voorganger, II: Gemeente

Zingen:

Lied 310

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
V:

De Heer is met u.

G:

Ook met u is de Heer.

Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen in ons midden.
Kinderlied:

Kijk eens om je heen: 1 en 2

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.
Lezing: 1 Koningen 19: 11-18
Antwoordlied:

Lied 941: 1, 3 en 4

Lezing: Marcus 9: 2-10
Antwoordlied:

Lied 544

Overdenking, aansluitend orgelspel
Zingen:
DIENST VAN HET ANTWOORD

Lied 650

Dank- en voorbeden met acclamatie

Stil gebed
Onze Vader
Gaven delen:
Eerste collecte: Kerk (onderhoud orgel)
Tweede collecte: Diaconie (algemeen)
Slotlied:

Lied 423

Wegzending en zegen.
MEDEDELINGEN

25 februari 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar Mevr. Maaike Vis, Bernardstraat 10, 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 4 maart 2018, Grote Kerk, 10.00 uur: Ds. G. Rinsma gaat voor.
De collecte is dan bestemd voor de Kerk (energiekosten) en de Diaconie
(Voorjaarszendingsweek Kerk in Actie).
Voorjaarszendingsweek Kerk In Actie
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en
volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen
traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks
opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en
schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een
vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen
ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een
vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer
vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en
samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan,
zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

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.
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!
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 pasta worden ingezameld voor de
voedselbank en op zondag 4 maart blikgroente. 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: 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.

Aan tafel!
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 4 maart weer een gezellige 'Aan tafel!'middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 u. Er is koffie, een maaltijd en muziek.
Iedereen is van harte welkom. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken
van de 60+bus. U dient de bus tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur
via het nummer 272888.
Opgave maaltijd vóór woensdag 28 februari bij Koos Eriks 298387 of Ageeth Spruijt 213220.
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 1 maart. a.s. 20.00 uur), tel nr. 06 30622459 (Adriaan
Rodenburg).

