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De Paaskaars brandt
VOORBEREIDING
Orgelspel

Freu dich sehr, o meine Seele, Psalm 42, Georg Böhm (1661-1733)

Woord van welkom
Bemoediging en drempelgebed cantorij en gemeente gaan staan
Intochtslied

Gezang 291d
Psalm 42, 1, 2 en 7

Gemeente gaat zitten
Smeekgebed voor de nood van de wereld
V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.
G:
Gezang 301f
Gloria

Gezang 305: 1, 2 en 3

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
V:
G:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Schrift gevolgd door

Gezang 897

1e Lezing: Efeziërs 6, 10-20
Antwoordlied uit de oude Hervormde bundel 1938
Gezang 117A: 1, 2, 3 en 4
Antwoordlied Gezang 534: 1, 2, 3 en 4
e
2 Lezing: Marcus 8, 22-26
Overdenking

Orgelspel
Lied:

Ich ruf zu dir, Herr Jesu
Christ. J.S. Bach (1685-1750)
Gezang 913: 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Slotlied (staande)

Dank- en voorbeden Stil gebed - ‘Onze Vader’
Wij delen onze gaven
Eén collecte: Vrienden van de Magnushof
Gezang 919: 1, 2, 3 en 4

Wegzending en zegen G: Amen (1x)
Orgelspel
MEDEDELINGEN

2 september 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 9 september 2018, Camping De Nollen, Callantsoog, 10.30 uur pastor Louise
Kooiman.
1e collecte Kerk (Energiekosten) 2e collecte Diaconie (Algemeen)
Deze startdienst voor ons nieuwe seizoen heeft als thema: Een goed gesprek: met
geloof en een hoop liefde.
De vraag is: ‘Neem iets mee van thuis wat voor jou van betekenis is voor je geloof /
levensbeschouwing / manier waarop je in het leven staat. Een voorwerp, een afbeelding
of foto, een Bijbeltekst of gedicht, een lied, een song, een tekst’.
Zomercrèche
Vandaag is de laatste 'zomercrèche'. Er is 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. Voor hen zorgen we voor wat aparte materialen, hoewel een
ouderwetse duplo-toren bouwen natuurlijk ook gewoon tot de mogelijkheden behoort...
KAMPEER- EN STARTWEEKEND
Kamperen
Van vrijdag 7 t/m zondag 9 september gaan we met
elkaar kamperen op Camping “De Nollen” in
Callantsoog. Er zijn voor ons een paar mooie veldjes
gereserveerd. Compleet met speelgelegenheid voor de
kinderen. Pas zaterdag komen kan natuurlijk ook. Er zullen allerlei activiteiten zijn voor
jong en oud.
BBQ op zaterdag
Ieder de niet mee kampeert maar wel op zaterdag komt, is van harte uitgenodigd deel te
nemen aan de BBQ. Wie mee wil doen aan de BBQ neemt zijn eigen vlees mee (en bord

en bestek). De BBQ-apparatuur is aanwezig. Rond vijf uur gaan we beginnen.
Kerkdienst Startzondag; Thema zie hierboven bij Komende diensten
Zondag 9 september 10.30 uur: kerkdienst Startzondag in een grote tent op camping De
Nollen in Callantsoog (Westerweg 8, 1759 JD Callantsoog).
Allen die niet deelnemen aan het kamperen verzamelen zich rond kwart voor tien bij
de Grote Kerk op de Markt. Ter plekke kijken we wie bij wie in de auto stapt.
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 zo mogelijk tuinstoelen meenemen zodat we allemaal een zitplaats hebben.
Komt u kamperen? Meld u aan via de intekenlijst in de koffiezaal, via e-mail 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 bij de BBQ en op
zondag bij de kerkdienst aan te sluiten.
Inloopochtend Grote Kerk
Nu de donderdagse West-Friese markt is afgelopen start de inloopochtend
weer en wel op woensdag 5 september in de Grote Kerk op Markt in Schagen.
U bent van harte welkom. Om 10.00 u. staat de koffie/thee klaar.
Oecumenische viering 16 september 10.00 uur
Vanwege de komende opknapbeurt van ons Van Damorgel is de oecumenische viering
rond de vredesweek in de St. Christoforuskerk. Door omstandigheden is deze viering een
week vervroegd naar 16 september. Aanvang 10.00 uur (dus niet 9.30 uur!)
'Aan tafel!'- middag 16 september Grote Kerk 15.45 - 18.00 uur.
Vanaf 15.20 uur is de kerk open. Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van
harte welkom. Voor vervoer kunt u gebruik maken van de 60+bus (deze tijdig reserveren
op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888).
Schoonmaak Grote Kerk
Op dinsdag 18 september gaan wij de kerk weer de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt
geven. Ook als u denkt niet zoveel te kunnen dan nog is er altijd wel een klein klusje. Het
is heel gezellig om met elkaar de kerk weer winterklaar te maken. 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)
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.
Grote Laurens Alkmaar
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.
Vocaal Theologen Ensemble (VTE)
Vrijdag 12 oktober komt het VTE op uitnodiging van de Raad van Kerken Schagen e.o.
‘s avonds naar de St. Christoforuskerk.
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 7 september a.s. 20.00 u.), tel nr. 0630622459 (Adriaan
Rodenburg).
Kerkdiensten zijn terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten
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