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Ds. Sierd Lamsma, Schagen
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VOORBEREIDING

Orgelspel

Jesu, Du bist allzu schöne, Georg Böhm (1661-1733)

Woord van welkom
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Intochtslied

Psalm 8a: 1 en 2

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
Vervolg intochtslied

Psalm 8a: 3 en 4

Gemeente gaat zitten
Smeekgebed voor de nood van de wereld
V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.
G: Heer, ontferm U. Amen
Gloria
DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
V:

De Heer zij met u

Psalm 65: 1 en 5

G:

Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Schrift
eindigt met: daarom bidden wij zingend

Gezang 335 (2x)

1e Lezing: Exodus 20, 1-17
Antwoordlied

Gezang 320: 1, 2 en 3

2e Lezing: Matteüs 22, 35-40
Antwoordlied

Gezang 320, 4 en 5

Overdenking
Orgelspel

‘Een mens te zijn op aarde’ Bewerking Willem Vogel (1920-2010)

Lied:

Gezang 538: 1 en 2

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden

Acclamatie Kom, adem ons open

Stil gebed - ‘Onze Vader’
Wij delen onze gaven
1e collecte Kerk (Energiekosten)
2e collecte Diaconie (Algemeen)
Slotlied (staande)

Gezang 416: 1, 2, 3 en 4

Wegzending en zegen
G: Amen (1x)
Orgelspel
MEDEDELINGEN
KOMENDE DIENSTEN
Zondag 12 augustus 2018, Grote Kerk, 09.30 uur de heer Jan Prij Jr.
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)

5 aug 2018

2e collecte Diaconie (Zending)
Iets meer over de tweede collecte. Het is niet makkelĳk om te op te groeien met een
beperking of om een gehandicapt kind op te voeden. Dat is in Nederland al een
levenslange zorg. Laat staan in een arm land als Kameroen, waar men kinderen met een
beperking vaak uit schaamte en onwetendheid thuis houdt, waardoor ze onderwĳs
missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen), partner van Kerk in Actie, biedt
kinderen met een verstandelĳke beperking onderwĳs en gedragstherapie. Kinderen leren
praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bĳvoorbeeld naaien, hout- en
rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blĳven slapen.
Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Sinds
kort biedt de school ook ruimte aan gezonde kinderen, die regulier onderwĳs volgen, en
leren de kinderen met elkaar spelen. Mede dankzĳ uw bĳdrage kunnen dit jaar dertig
verstandelĳk beperkte kinderen op de school Fedeme passend onderwĳs krĳgen.
Zondag 12 augustus in 2018, Onderwegdienst Kerk Eenigenburg 10.30 uur.
In deze lekendienst - speciaal bedoeld voor de toeristen in onze omgeving, maar iedereen
is daar van harte welkom - gaat Hans Tesselaar uit Dirkshorn voor.
Hans is diaken in de katholieke kerk van Dirkshorn. In de dienst zullen bekende liederen
worden gezongen die op het orgel begeleid worden door Ed van Loon.
Zomercrèche vervalt vandaag
Voor deze zondag 5 augustus is het niet gelukt om de zomercrèche bemand te krijgen,
het hele jeugdteam zit zelf in zonnige oorden. De zomercrèche zal deze zondag dus
vervallen. De overige weken van de vakantie, t/m 2 september, zal er wel weer gewoon
crèche zijn.
Vakantie pastor Kooiman
Vanaf 30 juli tot 17 augustus is Louise Kooiman met vakantie.
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met dhr. Jan Prij te
Schagerbrug. Tel 0224-573123 of 0621202463
Ds. Dries Blokker zal dan vervangend waarnemen.
Kampeer- en startweekend
De startzondag van het nieuwe seizoen is op 9 september 2018.
Dit wordt een feestelijke dienst voor iedereen op een bijzondere
locatie: Camping “De Nollen” in Callantsoog.
We gaan daar ook met elkaar kamperen. Er zijn voor ons een
paar mooi veldjes gereserveerd van vrijdag 7 t/m zondag 9 september. Compleet met
speelgelegenheid voor de kinderen. Pas zaterdag komen kan natuurlijk ook. Er zullen
allerlei activiteiten zijn voor jong en oud, voor degenen die daaraan willen deelnemen.
Komt u ook? Aanmelden kan via de intekenlijst in de koffiezaal, via mailen naar
laerburg@kpnplanet.nl of via de telefoon (0224-218289). Graag zo spoedig mogelijk
i.v.m. de planning.

De kosten voor kamperen bedragen € 7,50 per
persoon per nacht.
Iedereen die niet kampeert is zeer welkom om
zich op zaterdag en/of zondag bij de kerkdienst
aan te sluiten. Rik Laernoes
Westfriese Donderdagen Tijdens de Westfriese Markten is ook onze Kerk op de Markt
geopend. U kunt er terecht voor koffie en thee en luisteren naar het orgel.
Deze week een heel bijzonder programma. Simon Schoon bespeelt het orgel. Hij
begeleidt zijn broer Peter (bariton) Ook is er een trompettist om het muzikale feest
compleet te maken. U bent van harte welkom.

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com
(het liefst vóór donderdag 9 augustus a.s. 20.00 u.), tel nr. 0630622459 (Adriaan
Rodenburg).
Kerkdiensten zijn terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten

Privacy
Wij willen zorgvuldig omgaan met uw privacy gegevens. Deze kunnen worden
gepubliceerd in deze liturgie /mededelingen en op de website
www.pgschagen.nl Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u mailen naar
gegevensbescherming@pgschagen.nl

