Liturgie voor
Zondag 22 april 2018 09.30 uur
P.G. Schagen - Grote Kerk op de Markt
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Jublilate
Wit

VOORBEREIDING
orgelspel
woord van welkom
gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Hoor ons aan, Eeuwige God
G: hoor naar ons bidden!
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt
G: blijf ons niet verborgen!
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf
G: Gij, Heer, vergeef ons!
V: Breng ons in het reine, met U en met elkaar.
G: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen
intochtslied:

Zing jubilate voor de Heer,

gemeente gaat zitten
smeekgebed voor de nood van de wereld
V: Heer ontferm U over ons.

G:
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glorialied: ‘God alle eer.’

309a

DIENST VAN HET WOORD
V:

G:

De Heer is met u.
Ook met u is de Heer.

gebed bij de opening van de schrift
kinderlied ‘Samen in het licht’

kinderen in ons midden
1e lezing Ezechiël 34: 1 - 10
Zingen De stilte zingt U toe, o Here, vers 1, 5 en 6
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2e lezing Johannes 10: 11 - 16
Zingen Mijn God, mijn herder zorgt voor mij.
overdenking
orgelspel

23c
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lied U kennen, uit en tot Uw leven. Vers 1, 6 en 7

DIENST VAN HET ANTWOORD
dank- en voorbeden
acclamatie:

stil gebed
‘onze vader’
wij delen onze gaven, 1e collecte Kerk (Instandhouding gebouw)
2e collecte Diaconie (Eredienst en Kerkmuziek
tijdens de collecte keren de kinderen terug
657

slotlied (staande) Zolang wij ademhalen
wegzending en zegen gevolgd door 1x gezongen Amen

MEDEDELINGEN

22 april 2018

De bloemengroet is bestemd voor Dhr. Jan Bruin, Stroet 20A in Sint Maarten. Hij is geopereerd.
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.
Ruimte om te vieren
Vandaagl is de landelijke collecte bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek.
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.
KOMENDE DIENSTEN. Grote Kerk, zondag 29 april 2018, 09.30 uur Drs. J. Prij jr., Rotterdam
1e collecte Kerk (onderhoud orgel);2e collecte Diaconie Bira: genoeg rijst voor iedere dag

Hemelvaartweekend.
Van donderdag 10 mei tot zondag 13 mei zijn er oecumenische activiteiten.
De Christoforus - parochie en de PKN-gemeente in Schagen ontvangen deze dagen
21 personen (jong en oud) uit partnergemeente DIPPOLDISWALDE.
Een ieder uit onze gemeente en parochie is hartelijk uitgenodigd daaraan mee te doen.
Een affiche met uitleg van alle onderdelen hangt in de hal en ook in de koffiekamer.
De organisatie wil graag weten hoeveel mensen er komen.
U kunt zich aanmelden op de lijst, die bij de affiche in de koffiekamer hangt.
De groep is wat groter dan voorgaande jaren wat betekent dat we behoefte hebben aan nieuwe
gastgezinnen waar ze kunnen overnachten. We doen hierbij dan ook een oproep je aan te melden om
een of twee Duitsers bij je thuis te laten slapen. Wilt u meer weten of zich opgeven, dat kan bij Jan Prij
(tel. 0224 573123)
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.
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
Inmiddels hebben zich al verschillende mensen aangemeld voor het dauwtrappen op Hemelvaartsdag
in het natuurgebied ‘het Zwanenwater’.
Freek Kalsbeek en Fred Koning – natuurkenners - zullen onze gidsen zijn. Meditatieve momenten
worden verzorgd door Louise Kooiman en Adriaan Rodenburg.
We vertrekken om kwart voor zes bij de kerk en omstreeks zes uur beginnen we aan de wandeling.
Na afloop ontbijten we in de Hans Leijdekkerszaal in de Grote Kerk. Dat doen we samen met onze
Duitse gasten uit Dippoldiswalde. Dat ontbijt vindt plaats rond half negen.Wie niet mee kan lopen maar
wel mee wil doen met het ontbijt: ook dat is mogelijk. Wel even aanmelden bij ondergetekende.
Na afloop van het ontbijt kan ieder naar de viering in de Christoforuskerk die om 10.00 uur begint. Rik
Laernoes / laerburg@kpnplanet.nl/ of: 0224 218289
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 26 april. a.s. 20.00 uur), tel. 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

