Liturgie voor
Zondag 8 april 2018 09.30 uur
P.G. Schagen - Grote Kerk op de Markt

Voorganger
Organist
Lector
Ontvangst

Ds. P. van Ankeren, Wognum
Jan Zwart
René Meijer
Gerda Mackenbach

Binnenkomst predikant en kerkenraad
Aansteken van de paaskaars, waarna de gemeente gaat staan
Woord van welkom
Bemoediging
Drempelgebed
Intochtslied: ‘”Dit is een morgen als ooit de eerste”

216

Gemeente gaat zitten
Smeekgebed voor de nood van de wereld met acclamatie

Glorialied: “Ga met God en Hij zal met je zijn”
DIENST VAN HET WOORD
V:
G:

De Heer zij met u.
Ook met u zij de Heer.

Gebed
KINDEREN IN ONS MIDDEN

416: 1,2,3

Kinderlied: “Wij gaan voor even uit elkaar”

Kinderen komen naar voren en gaan met het Licht naar hun eigen ruimte
Lezing: Psalm 33: 1-5
Lied: “Kom nu met zang en roer de snaren”

Psalm 33: 1,2

Lezing: Johannes 20: 19-31
422

Lied: “Laat de woorden die wij hoorden”
Preek

695

Lied: “Heer, raak mij aan met uw adem”
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden

Acclamatie 368d

Stil gebed en Onze Vader
Gaven delen:

1e collecte: Kerk (onderhoud orgel) 2e collecte: Diaconie

Slotlied: “Nu wij uiteengaan vragen wij God”

423

Zegen
Zegenlied: “Ga met God en Hij zal met je zijn”

416: 4

MEDEDELINGEN

8 april 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar dhr. Bram Glas in de Bron. 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
Grote Kerk
Zondag 15 april 2018, 09.30 uur pastor J.v.Steen
1e collecte Kerk (pastoraat Schagen) 2e collecte Diaconie (Algemeen)
Vesper Schagerbrug
Zondag 15 april 16.50 u. vesper in de kerk van Schagerbrug. Medewerking Erik Jan
Tillema, liturg, Hanneke Muntjewerf, orgel, Marjolein ten Cate, dwarsfluit en de
Mannengroep o.l.v. Jan Schraal.
Allerlaatste bijeenkomst van Classis Alkmaar,

op woensdag 18 april 2018 in de ONTMOETINGSKERK, Parklaan, Julianadorp.
De reguliere vergadering wordt vervolgd met een presentatie van Jeanneke Scholtens uit
Wognum over “het nieuwe kerken”. Zij biedt een inspirerend verhaal met een perspectief
voor de toekomst van de kerk. Jeanneke Scholtens is trendwatcher, speaker & strateeg. Kijk
op www.burozorro.nl
19.00 uur
Inloop voor u als belangstellende
19.15 uur
Lezing en presentatie
door Jeanneke Scholtens,
20.30 uur
Afsluitende Vesper
(m.m.v. Mannengroep van Jan Schraal)
21.00 uur
Sluiting

U bent 18 april van harte uitgenodigd !!

Bijbels koken !!
We gaan op vrijdag 13 april Bijbels koken. In de Hans Leijdekkerszaal Grote Kerk.
Als u wilt mee helpen of komen eten kunt u zich voor 11 april opgeven bij: Corine
Leijdekkers, tel. 0224 212601. e: cleijdekkers@kpnmail.nl
of bij Marijke van Harskamp, tel 0224 214039, e: mvanharskamp@quicknet.nl
We starten om 15.00 uur met de voorbereidingen voor het eten en we streven er naar om
ca 18:00 uur aan tafel te gaan. De kosten worden gedeeld. U bent van harte welkom.
Aan tafel!
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 15 april 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.

Als 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 11 april bij Koos Eriks 298387 of Ageeth Spruijt
213220.
Dauwtrappen op HEMELVAARTSDAG
Evenals vorig jaar willen we op Hemelvaartsdag weer ‘dauwtrappen’ in het natuurgebied
‘het Zwanenwater’ in Callantsoog.
Freek Kalsbeek en Fred Koning – vogel- en natuurkenners-- zullen onze gidsen zijn.
We starten vroeg. We verzamelen om 05.45 uur bij de Grote Kerk en rijden daarna naar het
Zwanenwater. Zo rond 06.00 uur beginnen we dan aan de excursie. Wie geen vriend is van
het Zwanenwater, kan terplekke een dagkaart (€ 2,00) kopen. In de excursie zijn enkele
meditatieve momenten ingebouwd die verzorgd worden door Louise Kooiman en Adriaan
Rodenburg.
Na afloop van de wandeling ontbijten we in de Grote Kerk in de Hans Leijdekkerszaal. Dat
doen we samen met onze gasten van onze zustergemeente uit Dippoldiswalde. Om 10.00
uur is er dan een viering in de Christoforuskerk waar we natuurlijk van harte welkom zijn.
Wie mee wil dauwtrappen en ontbijten kan zich opgeven bij ondergetekende. Vorig jaar
was er ook animo uit Callantsoog. Dus belangstellenden uit Callantsoog, hartelijk welkom!!
Wellicht zijn er ook mensen die niet mee kunnen naar het Zwanenwater maar alleen
willen mee ontbijten vanwege onze Duitse gasten, ook dat is mogelijk. Het ontbijt is rond
08.30 uur. Mocht het heel slecht weer zijn en we niet kunnen dauwtrappen, dan gaat het
ontbijt toch door.
Namens de raad van Leren en Doen
Rik Laernoes tel.0224 218289 / laerburg@kpnplanet.nl
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 12 april. 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

