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Binnenkomst predikant en kerkenraad
Aansteken van de paaskaars, waarna de gemeente gaat staan
Woord van welkom
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: die trouw houdt tot in eeuwigheid
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: ‘”Dit huis vol mensen”

278

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

Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.

G:
Glorialied: “Alle eer en alle glorie”
DIENST VAN HET WOORD
V:
G:
Gebed

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

305: 1

Kinderlied: “Wij gaan voor even uit elkaar”

KINDEREN IN ONS MIDDEN
Kinderen komen naar voren en gaan met het Licht naar hun eigen ruimte
Lied: “Gij wacht op ons totdat wij open gaan”
Lezing: Genesis 4: 1-16

328

Tussenzang: “Die chaos schiep tot mensenland”

322

Lezing: Johannes 21: 15-24
Acclamatie: “U komt de lof toe”

339a

Preek
Lied: “Dat woord waarin ons richting werd gegeven”

325

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gedachtenis aan mevrouw Ank van Rees, staande, waarbij de gemeente
na een korte stilte 2x zingend antwoordt: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 961
Dank- en voorbeden, na elke bede zingen wij ‘na zo bidden wij’

Stil gebed en Onze Vader
Gaven delen:
1e collecte: Kerk (pastoraat)
tijdens de collecte komen de kinderen terug

2e collecte: Diaconie (algemeen)

Slotlied: “Wonen overal nergens thuis”

419

Wegzending en zegen, gevolgd door 1x gezongen “Amen’
MEDEDELINGEN

15 april 2018

De bloemengroet gaat vanmorgen naar mevr. Riek Schreuder, Roosstraat 28.
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
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.
Grote Kerk, zondag 22 april 2018, 09.30 uur Drs. G.Scholten
1e collecte Kerk (Instandhouding gebouw)
2e collecte Diaconie (Eredienst en Kerkmuziek) < specifiek is deze landelijke collecte
bestemd voor ruimtes om te vieren. Veel mensen zijn op zoek naar spiritualiteit en zingeving,
maar vinden dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestantse Kerk ondersteunt
gemeenten die zoeken naar nieuwe vormen en andere muziek voor hun vieringen, door
ervaringen te bundelen en materialen te delen. In Rwanda spelen muziek en dans van
oudsher een grote rol in de erediensten. De kerk biedt jongeren de ruimte om hun eigen
muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen.
De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in
Rwanda. Geef aan de collecte, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe vieringen
hun geloof kunnen beleven
Bomenlaantje Eenigenburg, Maandagavond 23 april is er een infoavond voor de
bewoners van Eenigenburg over de herplant van bomen langs het laantje. Voelt u zich
ook betrokken, dan bent u om 20.00 uur van harte welkom in de kerk van Eenigenburg.
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
19.15 uur
20.30 uur
21.00 uur

Inloop voor u als belangstellende
Lezing en presentatie door Jeanneke Scholtens,
Afsluitende Vesper (m.m.v. Mannengroep van Jan Schraal)
Sluiting
U bent 18 april van harte uitgenodigd !!

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 was vóór woensdag 11 april bij Koos Eriks
298387 of Ageeth Spruijt 213220.
Muziek Eenigenburg
Zondag 29 april is er een concert van SimonèZ in het kerkje in Eenigenburg. Zij spelen
en zingen liedjes, songs en chansons over het leven met al zijn lusten en
onhebbelijkheden. De kerk is open vanaf 14.30. Het concert begint om 15.00 uur. De
toegang is gratis. Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten. U bent
van harte welkom. Wilt u alstublieft parkeren aan één zijde van de Surmenhuizerweg?
Dauwtrappen op HEMELVAARTSDAG
Evenals vorig jaar willen we op Hemelvaartsdag weer ‘dauwtrappen’ in het natuurgebied
‘het Zwanenwater’ in Callantsoog. We hebben dezelfde gidsen als vorig jaar.
We starten vroeg. We verzamelen om 05.45 uur bij de Grote Kerk, dan rijden we naar het
Zwanenwater. Zo rond 06.00 uur beginnen we dan aan de excursie.
Voor meer informatie: lees verder in de laatste Onze Kerk van april/mei.
Van 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 19 april. a.s. 20.00 uur), tel. 0224 213 666 (Huib Wagenaar).
Wilt u de kerkdienst van vanmorgen (of eerdere vieringen) terug luisteren, kijkt u dan op
http://pgschagen.nl/kerkdiensten

