Liturgie voor
Zondag 25 maart 2018 09.30 uur
Zondag Palmarum - Palmzondag
Protestantse Gemeente Schagen Grote Kerk op de Markt
Voorganger
Organist
Lector
Ontvangst
Koster

Ds. Anna Walsma, Amersfoort
Caroline Schaap
Justa Meijer
Ineke van der Woude
Kees van Treuren

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:

Gezang 550: 1, 2 en 3

Gemeente gaat zitten
Smeekgebed voor de nood van de wereld
Zingen:

Gezang 561

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.
Kinderen komen naar voren en gaan met het Licht naar hun eigen ruimte
Lezing: Marcus 11, 1-11
Antwoordlied:

Gezang 552, 1 en 2

Lezing: Jesaja 50, 4-7
Antwoordlied

Gezang 852, 1 en 2

Lezing: Filippenzen 2, 5-11
Antwoordlied:

Gezang 852, 3 en 4

Overdenking
Orgelspel
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Acclamatie Gezang 568a

Gaven delen
Eerste collecte: Kerk (instandhouding kerkgebouw)
Tweede collecte: Diaconie (Noord-Oeganda zie
mededelingen)
Palmpaasoptocht
Hosanna in de hoogste hemelen.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna, hosanna, hosanna.
Slotlied:

Gezang 556: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en zegen
G: Amen (1x)
MEDEDELINGEN

18 maart 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar mevrouw Elly Poley, Vinkenhof 25, 1742 JA
Schagen. Zij verblijft momenteel in Heliomare in Wijk aan Zee. Degene die de bloemen
weg wil brengen naar de Vinkenhof 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.
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.
KOMENDE DIENSTEN
Witte Donderdag Grote Kerk 19.30 uur. Pastor Louise Kooiman m.m.v. cantorij
Liturgie ligt vandaag in de hal.
Goede Vrijdag Grote Kerk 19.30 uur. Pastor Louise Kooiman m.m.v. cantorij
Liturgie ligt vandaag in de hal.
Stille Zaterdag/Paaswake Grote Kerk 20.00 uur. Ds. Klaas Henk Ubels m.m.v.
cantorij
Liturgie ligt vanaf woensdagavond in de hal.

Zondag 1 april 2018 Pasen, Grote Kerk, 09.30 uur. Pastor Louise Kooiman
1e collecte Kerk (Paascollecte t.b.v. afdracht quotum)
2e collecte Diaconie (Paascollecte JOP, Jongerenorganisatie Protestantse Kerk)
De Paaskaars
In de hal van de kerk hangt een intekenlijst voor een thuispaaskaars.
VEERTIGDAGENTIJD
Voedselbank
Deze week - Palmzondag 25 maart - brengen we houdbaar fruit of koek mee. 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 28 maart
Met het thema ‘onvoorwaardelijke liefde’ houden wij a.s. woensdag voor de zesde en
laatste 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 tussen
19.00 en 19.30 uur.
Tot morgen, maandag 26 maart, kunt u zich nog 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 om 20.00 uur wordt in de kerk van Schagerbrug de film ‘Jesus
Christ Superstar’ - over de laatste dagen van Jezus - vertoond.
Zondag 1 april, Eerste Paasdag dienst in de kerk van Eenigenburg
Op Eerste Paasdag is er om 10.30 uur in de kerk van Eenigenburg een kerkdienst in het
kader van ''Tussen kerk en kunst''.
Anne - Els Rensenbrink uit Heemskerk zal over haar werk als veelzijdig kunstenaar
vertellen.
Zij heeft als thema voor haar werk ''balans in het leven''.
Voorganger is Ds. Willemien Roobol. Organist is Ed van Loon. Iedereen is 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 29 maart. a.s. 20.00 uur), tel nr. 0224 213 103 (Wik de Visser).
Wilt u de kerkdienst van vanmorgen (of eerdere vieringen) terug luisteren, kijkt u dan op
http://pgschagen.nl/kerkdiensten

