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Orgelspel
gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Woord van welkom
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:
Smeekgebed voor de nood van de wereld
V: Heer ontferm U over ons.

89: 1, 3, 6

G:

Glorialied: (canon) Gottes Stimme lasst uns sein uit: Ev. Gesangbuch (Stuttgart 2007)

DIENST VAN HET WOORD
V:

De Heer zij met u.
G:
Ook met u zij de Heer.
Gebed bij de opening van de schrift
Kinderen in ons midden
Kinderlied (3x):
Lezing: I Johannes 5: 9-15
Antwoordlied:
Lezing: Johannes 17: 14-26
Antwoordlied:

883
653: 1, 2
653: 5, 7

Overdenking
Zingen:
DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden
Collecte onder orgelspel
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Algemeen)
DIENST VAN DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL
Nodiging
V:
Alles staat klaar om aan tafel te gaan.
Om brood en wijn en druivensap met elkaar te delen en zo in Jezus’
Geest bijeen te zijn. Alles staat klaar om zijn feest te vieren. Laat
iedereen zich welkom weten en voelen.
Wij groeten elkaar met vrede.
G:
Wij wensen elkaar vrede toe.
Tafelgebed
V:
Verhef uw harten.
G:
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V:
Laten wij de Heer onze God danken.
G:
Ja, Hij is onze dank waard.
V:
U danken wij Heer onze God, God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

839

Zingen:

404 e

Tafelgebed
V:
In Jezus zien wij wie U bent: mens onder de mensen, bewogen om hun
lot. Samengekomen met zijn leerlingen rond de tafel nam Jezus brood en beker,
dankte U en deelde uit. Telkens als wij samenkomen rond de tafel, deelt Hij het
brood, schenkt Hij de wijn.
Wij vragen om Uw Geest midden onder ons te komen.
G:
Kom tot ons, hier in ons midden.
V:

In Jezus zien wij wie U bent: kracht om alles nieuw te maken, het brood en
de beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken. Geroepen om met U mee te
gaan, vormen we een kring van klein en groot, één wereldwijde gemeente.

Gebed: Onze Vader
“Komt dan want alle dingen zijn gereed”
V:

Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen …

Zingen

408e

Delen van brood, wijn en druivensap
De ouderling geeft de volgorde aan. Tijdens de deling wordt er orgel gespeeld. In onze kerk is
iedereen welkom aan de maaltijd.
Dankgebed
Slotlied:
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Wegzending en zegen
MEDEDELINGEN

11 mei 2018

De bloemengroet is bestemd voor naar Mevr. van Dongen-Jonker, Mozartlaan 3 in Schagen,
maar ligt thans in het ziekenhuis in Alkmaar. 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 20 mei, 09.30 uur : Pastor Louise Kooiman. 1e collecte Kerk (Pastoraat

Schagen), 2e collecte Diaconie (Zending Kerk in actie, Bangladesh).
Versterk de kleine kerken in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het
Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van
Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschaps-trainingen voor voorgangers,
alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor
kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun
eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden
worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of
een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden
boven de armoedegrens.
R.K. Christoforuskerk, maandag 21 mei, 10.00 uur: Oecumenische dienst.
Nieuws van de kerk in Eenigenburg.
Het kerkje is i.v.m. Kunst op Locatie, zowel zaterdag 26 als zondag 27 mei geopend van
11.00 tot 17.00, de prachtige kunstwerken van Klaas van der Geest worden daar tentoongesteld.
Zondag 27 mei is er ook een concert. Thea Riesebos, orgel en Maud Sauer hobo, brengen
vrolijke barokmuziek. Van drie tot vier kunt u luisteren naar het mooie concert. De toegang is
gratis, bij de uitgang is wel een collecte. Wilt u parkeren aan 1 zijde van de Surmenhuizerweg?
Kampeerweekend/startzondag.
In het weekend van 7,8 en 9 september gaan we weer kamperen. Natuurlijk bij voldoende
belangstelling. Op zondag 9 september zal de startzondag plaats vinden op de camping. Wie
belangstelling heeft om mee te kamperen kan zich opgeven via de intekenlijst die in de
koffieruimte hangt. Geef het ook aan anderen door die wellicht niet op de hoogte zijn van deze
leuke activiteit!
Ieder kan zich ook opgeven via de mail: laerburg@kpnplanet.nl of per telefoon 0224 218289.
Rik Laernoes.
Het Requiem van Fauré wordt uitgevoerd op zaterdagavond 26 mei, 20.00 uur in deze kerk.
Het klein-koor Collegium Canto Amici zingt die avond dit prachtige muziekwerk o.l.v. Jan Laan.
Een groot deel van de zangers komt uit deze regio. Ik noem U Marja Bus, Diny en Wim
Rijnsburger, Jan Prij, Jan Komen, Wijnand Kramer en Wik de Visser. U kunt bij hen kaarten
kopen voor € 10,-. Meer informatie op de flyers en affiche in de hal van de kerk.
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 graag naar pknschagenzm@outlook.com (het liefst
vóór donderdag 17 mei a.s. 20.00 uur), tel. 0224 213666 (Huib Wagenaar).
Wilt u de kerkdienst van vanmorgen (of eerdere vieringen) terug luisteren, kijkt u dan op
http://pgschagen.nl/kerkdiensten

