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VOORBEREIDING
Orgelspel: Sei gegrüsset , Jesu gutig (J.S. Bach, 1685-1750)
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:
gemeente gaat zitten

46: 1, 3

Smeekgebed voor de nood van de wereld:
V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.
Glorialied:

305: 1

DIENST VAN HET WOORD
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.
Gebed bij de opening van de schrift (gebed van de zondag)
Kinderlied:

Samen in het Licht

Kinderen in ons midden
1e Lezing: Exodus 3: 6 - 14
2e Lezing: Mattheus 6: 5 - 15
Antwoordlied:

845

Overdenking gevolgd door orgelspel Pastorale (D. Zipoli, 1688 – 1726)
Geloofsbelijdenis
(zo mogelijk staande)

340B

Dank- en voorbeden
Stil gebed
Wij delen onze gaven, tijdens de collecte keren de kinderen terug
1e collecte: Kerk (jeugdwerk Schagen)
2e collecte: Diaconie (algemeen)
DIENST VAN DE TAFEL
Nodiging
Tafellied:

390

Tafelgebed
Onze Vader
De instellingswoorden
Orgelspel tijdens rondgang: Präludium en Fuge Opus 37 (F. Mendelssohn, 1809 – 1847)
Dankgebed
Slotlied:

839

Wegzending en zegen gevolgd door 1x gezongen ‘Amen’
MEDEDELINGEN

26 augustus 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 2 september 2018, Grote Kerk, 09.30 uur, voorganger Ds. A. Blokker. Er is één
collecte, bestemd voor “Vrienden van de Magnushof”. Dit is de ziekenzondag. 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.
Zondag 9 september 2018, camping De Nollen in Callantsoog, 10.30 wordt de kerkdienst
voor de startzondag gehouden met voorganger Pastor Louise Kooiman (Westerweg 8,
1759 JD Callantsoog. Wijnand Kramer zorgt voor een grote tent. Het thema van de dienst:
‘Een goed gesprek. Met geloof en een hoop liefde’. We gaan ervan uit dat ieder de dienst op
de camping wil meevieren, ook degenen die niet deelnemen aan het kamperen. Ieder die
naar de dienst wil, verzamelt zich rond kwart voor tien bij de kerk op de Markt. Mensen die
een auto hebben, komen met de auto naar de kerk. Mensen zonder auto komen ook naar de
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kerk. Ter plekke kijken we wie bij wie in de auto stapt.
We hopen uiteraard dat we in grote getalen de dienst zullen bijwonen.
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. En diverse mensen bakken iets voor
bij de koffie. Mocht u ook iets willen bakken? Gewoon doen en meenemen!
Wil ieder - indien mogelijk- tuinstoelen in de auto meenemen zodat we allemaal een zitplaats
hebben. Voor verdere informatie: laerburg@kpnplanet.nl of via de telefoon (0224-218289).
Zondag 16 september 2018, St. Chrisoforuskerk, 10.00 uur is er een oecumenische
viering. In de viering gaat geen protestantse pastor voor, maar oud en jong zijn van harte
uitgenodigd in deze dienst met enkele heel bekende liederen.
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.
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.
Uitstapje Grote Laurenskerk Alkmaar
Nog een datum om te noteren. Vrijdag 28 september gaan we overdag naar de Grote
Laurenskerk in Alkmaar. Daar zijn de bijzondere altaar panelen te bezichtigen. Conservator
Christi Klinkert zal ons daar het een en ander over vertellen. Zie verder het komende
kerkblad.
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.
FILMAVOND
Noteert u vast woensdag 26 september! De film ‘LION’ (niet te verwarren met The Lion)
wordt dan gedraaid. In het kerkblad leest u er meer over.
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 Jan Zwart van 11.00 tot 12.00
uur en Ralph Nagelkerke van 12.00 tot 13.00 uur. Van harte welkom.

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com (het
liefst vóór donderdag 30 augustus a.s. 20.00 uur.
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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
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