Liturgie voor
Zondag 18 maart 2018
Zondag Judica
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Voorganger
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Ontvangst
Koster

Ds. Wim Andel, Oudega
Hanneke Muntjewerf
Jan Bruin
Marjolein ten Cate
Evert Meyer

Orgelspel

Jesu meine Freude - J.G. Bastiaans
Koraal en twee bewerkingen

Woord van welkom
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,
die eeuwig trouw blijft en die het werk van zijn handen niet los laat.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
Amen.

Drempelgebed
Intochtslied:

Psalm 43: 1 en 4

Gemeente gaat zitten
Inleidende woorden
Zingen:

Gezang 547: 4 en 5

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: Psalm 31, 1-5
Antwoordlied:

Psalm 31: 3

Lezing: Marcus 8: 27 - 9: 1
Antwoordlied:
(melodie gezang 423 LvdK “Ach blijf met uw genade”)

Gezang 916

Overdenking
Orgelspel

Es ist das Heil uns kommen her - Componist onbekend

Zingen:
Wisselzang: 1 allen, 2vrouwen, 3 allen, 4 mannen, 5 allen

Gezang 1014

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Stil gebed

Acclamatie Gezang 367e

Onze Vader
Gaven delen
Eerste collecte: Kerk (onderhoud piano)
Tweede collecte: Diaconie (Stichting Schagen-Roemenië)
De kinderen komen terug
Slotlied:

Gezang 835: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen
G: Amen (1x)
MEDEDELINGEN

18 maart 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar Mevr. Kramer, Rembrandtlaan 50, 1741 KJ
Schagen. Degene die de bloemen weg wil brengen kan zich melden bij één van de diakenen.
In de Hans Leijdekkerszaal ligt de kaart voor bij de bloemen waarop ook u uw naam en
groet kan schrijven.
Komende diensten
Zondag 25 maart 2018 Palmpasen, Grote Kerk, 09.30 uur. (Let op! Begin zomertijd)
Ds. Anna Walsma, Amersfoort
1e collecte Kerk (instandhouding gebouw)
2e collecte Diaconie (Noord-Oeganda - zie toelichting)
Diaconiecollecte 25 maart 2018
Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar.
Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in
brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange
burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal
ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks
geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union
samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun
eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze
vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk.
Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en
dorp.
De Paaskaars
In de hal van de kerk hangt een intekenlijst voor een thuispaaskaars.
VEERTIGDAGENTIJD

Voedselbank
Deze week wordt er houdbaar broodbeleg ingezameld voor de voedselbank en op
Palmzondag 25 maart kunt u houdbaar fruit of koek 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 DINSDAG 20 maart (dag vervroegd vanwege de Paasvee en
de verkiezingen)
Met het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’ houden wij a.s. dinsdag voor de vijfde 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. Vanwege de gemeenteavond houden we op 20 maart 19.00 uur
aan.
Het betreft hierna nog woensdag 28 maart.
De maandag voorafgaand aan de maaltijd en viering, 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.
Uitnodiging voor de gemeenteavond op 20 maart 2018 20.00 uur
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 20 maart a.s. We willen
graag de voortgang omtrent het beroepingswerk met u bespreken. Daarnaast wil de
kerkenraad het voorstel omtrent de vorming van een kleine kerkenraad toelichten en een
eerste versie van een nieuw beleidsplan met de gemeente bespreken.
Paasvee en Kerk
Op 21 maart a.s. is het weer zover. Door heel veel mensen wordt er jaarlijks naar toe
geleefd. Het is een drukte van belang rond de Grote Kerk. Niet alleen van mensen, maar de
ingang wordt verspert door de zgn. dikbillen. Natuurlijk hopen wij dat het voor iedereen
weer een gezellige dag wordt. Vorig jaar viel de Paasvee precies op de eerst woensdag van
de maand en lieten wij de inloopochtend gewoon doorgaan. Nu, dat hebben wij geweten.
Het werd gezellig druk die ochtend. Daarom nodigen wij u dan ook weer van harte uit om,
op deze extra inloopochtend, in de kerk een kopje koffie te komen drinken. De kerk in het
centrum van Schagen doet ook die ochtend haar deuren open.
U bent van harte welkom!
Jesus Christ Superstar
Op woensdag 28 maart om 20.00 uur 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 vanmiddag 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 22 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

