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VOORBEREIDING
Orgelspel
Gemeente gaat staan na het aansteken van de Paaskaars
Woord van welkom
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: die eeuwig trouw blijft
en die het werk van zijn handen niet los laat.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen
Drempelgebed
Intochtslied:
Gemeente gaat zitten

146: 1, 4, 5

Kyriegebed voor de nood van de wereld
Zo bidden en zingen wij: Kyrie eleison

Glorialied:

DIENST VAN HET WOORD
V:
G:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

647

Gebed bij de opening van de Schrift
1e Lezing: Exodus 20: 1-17
Antwoordlied:

600: 1, 2, 3

2e Lezing: Mattheus 5: 13-20
Antwoordlied:

600: 4,5

Overdenking gevolgd door orgelspel
Lied:

320

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden
Na iedere voorbede zingen wij: Keer U om naar ons toe.
Wij delen onze gaven
1e collecte Kerk: Pastoraat Schagen
2e collecte Diaconie: Diaconaal project: Burma: Genoeg rijst voor iedere
dag
Slotlied

767: 1, 2, 3, 4

Wegzending en zegen
MEDEDELINGEN

19 augustus 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 26 augustus 2018, Grote Kerk, 09.30 uur, voorganger Ds.
H.R. Hummelen.
1e collecte Kerk: Jeugdwerk Schagen
2e collecte Diaconie: algemeen
Zondag 26 augustus 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 Ina
Broekhuizen-Slot voor. Zij is actief op diverse terreinen. Zij zal de dienst
verzorgen in het West-Fries. In de dienst zullen de liederen die worden
gezongen, op het orgel worden begeleid door Ed van Loon.

Zondag 2 september 2018 wordt de ziekenzondag viering gehouden.
Doordat er na de verbouwing van de zaal in de Magnushof geen ruimte
meer is om ons allen te herbergen zal de dienst gewoon in de Kerk op de
Markt gevierd worden. Om toch invulling te geven aan de gedachte ronde
de ziekenzondag is bedacht dat u een riem onder het hart zou kunnen
steken bij een zieke in uw directe omgeving. Daartoe kunt u bij het
verlaten van de kerk na afloop van de dienst een of twee zonnebloemen
met kaartje meenemen die dan klaar zullen staan.
Beroeping predikant
Van de scriba van de classis Noord-Holland ontvingen we het bericht dat
approbatie, dat is goedkeuring, is verleend om Ds. Arie Jan van der Bom
te beroepen tot predikant van onze gemeente. Dit betekent dat er formeel
niets meer in de weg staat om op zondag 30 september Ds. van der Bom
te bevestigen als onze predikant.
Cantorij
Aanstaande maandagavond 20:00 zal de cantorij het nieuwe seizoen
openen met een eerste repetitie voor de medewerking aan de dienst op
ziekenzondag. Wilt u bij de cantorij komen zingen, kom dan gerust langs
om plaats te nemen en te proberen of het iets is voor u.
Grote schoonmaak
Op dinsdag 18 september gaan wij de kerk weer de jaarlijkse grote
schoonmaakbeurt geven. Hoe meer schoonmakers, hoe sneller wij klaar
zijn Ook als u denkt niet zoveel te kunnen dan nog is er altijd wel een
klein klusje. Bovendien is het ook heel gezellig om met zijn allen de kerk
weer winterklaar te maken. Er staat weer van alles te gebeuren en het is
fijn als we gasten kunnen verwelkomen in een schone kerk. De koffie
staat klaar! Ik hoop u te zien op dinsdag 18 september vanaf 10.00 uur.
Doet u mee? Aanmelden (hoeft niet, wel fijn) bij Annemarie Voorbraak,
avoorbraak@ziggo.nl, tel. 213665.
Zomercrèche
Ook deze zomervakantie verzorgt het hele jeugdteam gezamenlijk weer
de gebruikelijke 'zomercrèche', van 22 juli t/m 2 september. In deze
periode is er geen Kom in de Kring, Kindernevendienst of tienerdienst. De
crèche is daarom ook open voor de grotere kinderen die dat leuk vinden.
Zij kunnen aansluiten op het moment dat normaal gesproken
de kindernevendienst zou plaatsvinden.

Kampeer- en startweekend
De startzondag van het nieuwe seizoen is op 9 september 2018. Voor
verdere informatie zie Onze Kerk. Aanmelden kan via de intekenlijst in de
koffiezaal, via mailen naar laerburg@kpnplanet.nl of via de telefoon
(0224-218289).
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
speelt Hans Stehouwer van 11.00 tot 13.00 uur. Van harte welkom.

De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.
Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar
pknschagenzm@outlook.com (het liefst vóór donderdag 23 augustus
a.s. 20.00 uur; Annemarie Ros).
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

