Liturgie voor
Zondag 11 maart 2018
Zondag Laetare
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Voorganger
Organist
Lector
Ontvangst
Koster

Ds. Hittjo Hummelen, Alkmaar
Ed van Loon
René Meijer
Jaap Schenk
Jasper Visser

Orgelspel
Woord van welkom
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen.
Drempelgebed
Intochtslied:

Psalm 72: 1, 4 en 7

Gemeente gaat zitten
Smeekgebed voor de nood van de wereld
V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.
G:

Zingen:

Psalm 100

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
V:
G:

De Heer zij met u.
Ook met u zij 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: Jozua 4, 19 - 5, 1 en 10 -12
Antwoordlied:

Lied 687: 1, 2 en 3

Lezing: Johannes 6, 1 - 15
Antwoordlied:

Lied 234

Overdenking, aansluitend orgelspel
Zingen:

Lied 345

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Gaven delen
Eerste collecte: Kerk (pastoraat Schagen)
Tweede collecte: Diaconie (Binnenlands Diaconaat Kerk in Actie: Almere - zie mededelingen)
De kinderen keren terug
Slotlied:

Lied 315

Wegzending en zegen
MEDEDELINGEN

11 maart 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar Mevr. Blom, Parallelweg 24, 1741 AS Schagen.
Ook mevr. Nijboer, Handelsstraat 29, 1741 AA Schagen, krijgt vanmorgen bloemen.
Degenen die de bloemen weg willen brengen kunnen zich melden bij één van de diakenen. In de Hans
Leijdekkerszaal liggen de kaarten voor bij de bloemen waarop ook u uw naam en groet kan schrijven.
Bijzondere aandacht
John Hoefsmit is - onder toezicht - voorlopig weer thuis.
Met een kaartje naar zijn adres - Dorpsstraat 1, 1769 HA Haringhuizen - is hij erg blij.
Diaconiecollecte 11 maart 2018
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met
praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen een persoonlijke pas om
boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk
hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en
cursussen om weer op eigen benen te staan.
Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in
Nederland. Van harte aanbevolen!
Komende diensten
Woensdag 14 maart 2018, De Bron, 10.45 uur
Pastoor Jan van der Stok
Zondag 18 maart 2018, Grote Kerk, 10.00 uur.
Ds. Wim Andel uit Oudega
1e collecte Kerk (piano)
2e collecte Diaconie (Stichting Schagen-Roemenië)

Zondag 18 maart 2018 , Kerk Eenigenburg, 10.30 uur.
De dienst wordt verzorgd door Johan (orgel) en Trudy Tuinstra.
Het thema van de dienst is “de graankorrel”.
De Paaskaars
In de hal van de kerk hangt een intekenlijst voor een thuispaaskaars.
VEERTIGDAGENTIJD
Voedselbank
Deze week wordt er koffie en thee ingezameld voor de voedselbank en op zondag 18 maart kunt u
houdbaar broodbeleg meebrengen. 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 woensdag 14 maart
Met het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’ houden wij a.s. woensdag voor de vierde keer in deze
Veertigdagentijd een korte vesper in de Hans Leijdekkerszaal. De Paaskaars wordt ontstoken, en wij
luisteren en zingen samen en er zijn momenten van stilte.
Vooraf is er een sobere maaltijd. De avond begint om 18.00 uur en eindigt - gebruikelijk - tussen 19.00
en 19.30 uur.
Het betreft nog de volgende woensdagen: 14, 20 (!) en 28 maart.
Sobere maaltijd en vesper zijn op 20 maart, vanwege de Paasvee en de verkiezingen (waardoor
basisschool de Ark niet beschikbaar is), een dag vervroegd. Aansluitend is op die datum
gemeenteavond.
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.
Jesus Christ Superstar
Op woensdag 28 maart wordt in de kerk van Schagerbrug de film ‘Jesus Christ Superstar’ - over de
laatste dagen van Jezus - vertoond.
Zondag 18 maart concert in de kerk te Eenigenburg
d' Egelantiers brengen volgende week zondag een programma met o.a. werken van Ravel, Debussy
en Nielsen. De kerk gaat open om 14.30 uur. Het concert begint om 15.00 uur. De entree is gratis,
evenals de consumpties in de pauze. Bij de uitgang is een collecte ten behoeve van de onkosten en
het in stand houden van het kerkje. Er is parkeergelegenheid aan de Surmenhuizerweg , de
parkeerplaatsen aan het laantje zijn niet beschikbaar.
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 8 maart. a.s. 20.00 uur), tel nr. 06 30622459 (Adriaan Rodenburg).
Wilt u de kerkdienst van vanmorgen (of eerdere vieringen) terug luisteren, kijkt u dan op
http://pgschagen.nl/kerkdiensten

