MEDEDELINGEN

9 september 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 16 september 2018, Oecumenische viering St. Christoforuskerk, 10.00 uur
Voorgangers pastoor Eduard Moltzer, catechiste Monica Wildeboer. Namens de
protestantse gemeenten werkt Adriaan Rodenburg, voorzitter van de Raad van Kerken
Schagen e.o., mee aan deze viering. Oud en jong zijn van harte welkom!
Collecte: Pax, de interkerkelijke vredesbeweging.
Zondag 23 september 2018, gezamenlijk in de kerk van Schagerbrug, 10.00 uur
Voorganger ds. Peter Verhoef, Alkmaar. Er is crèche en kindernevendienst
De collecteopbrengsten zullen gedeeld worden. Voor Schagen zullen we collecteren voor
1. Kerk (onderhoud orgel) 2. Diaconie (algemeen)
Ook zal er een deurcollecte zijn voor onderhoud van de kerk van Schagerbrug.
'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).
Muziek in Eenigenburg 16 september 2018 15.00 uur
Hans Stehouwer verzorgt voor de 25e keer een concert op het prachtige Schölgensorgel.
Toegang, koffie en thee zijn gratis. Collecte aan de uitgang.
Herfstexpositie / Open Monumentendag in Eenigenburg 16 september 2018
Tijdens de openstelling van de kerk (concerten en andere activiteiten) kunt u deze herfst
schilderijen bewonderen van de jonge Koerd Kamal (Mandak) Azizi. Zijn grote inspirators zijn
Van Gogh, Rembrandt en Dali.
Vandaag is de kerk geopend in het kader van monumentendag.

OPROEP: KOKS GEZOCHT!
We bereiden een feestelijke maaltijd voor de 30e september
Het kan u bijna niet zijn ontgaan, op 30 september wordt Arie Jan van der Bom bevestigd als
predikant van de PG Schagen. Dit zal gebeuren in een middagdienst om 16.00 uur. In een
dienst als deze zijn gewoonlijk veel gasten aanwezig. Wij willen deze gasten niet met een
lege maag naar huis laten gaan. Daarom organiseren we voor alle aanwezigen een maaltijd
na de dienst. Zo kunnen we gezamenlijk deze dag feestelijk en gezellig afsluiten.
Omdat wij weten dat er veel kook- en baktalent schuilt in de gemeente, daarom bij deze een
oproep om uw bijdrage te leveren. Wij willen een koud buffet serveren, zodat er geen
gemeenteleden tijdens de dienst in pannen hoeven te roeren. Het is de bedoeling dat de
gerechten ‘serveerklaar’ worden aangeleverd, zodat we alles zo op tafel kunnen zetten.
Verder kunt u uw fantasie gebruiken: pasta- rijst- of aardappelsalade, hartige taart, wraps,
sandwiches, vlees, vis, ei of vegetarisch… u hebt vast uw eigen persoonlijke favoriet.

Wel is het handig om een beetje overzicht te hebben over het aantal gerechten en de
variatie in menu (niet 6 tafels gevulde eieren, ik noem maar wat…). Wilt u laten weten wat u
zult gaan maken en voor hoe veel personen ongeveer. Dat kan mondeling, per mail of
telefonisch: annemieke_baas@hotmail.com, tel 0224-227522
U kunt uw bijdrage voor de dienst in de Hans Leijdekkerszaal afgeven, zodat wij alles klaar
kunnen zetten.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! Annemieke Plomp
Filmavond 26 september, Hans Leijdekkerszaal 19.30 uur
De film ‘LION’ (niet te verwarren met The Lion) wordt gedraaid. Zie verder ‘Onze Kerk’.
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) in St. Christoforuskerk 12 oktober 2018 20.00 uur
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 limonade, koffie en thee te
drinken en na te praten. Met ‘bakcreaties’ van gemeenteleden.
Er wordt geprobeerd ruimte voor mededelingen te creëren in de liturgie van de
oecumenische viering van 16 september. Kopij kunt u Z.S.M. sturen naar
pknschagenzm@outlook.com, tel nr. 06 306 22 459 (Adriaan Rodenburg).
De kerkdienst van vandaag is niet 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

