Liturgie voor
Zondag 7 oktober 2018 09.30 uur
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Voorganger
Organist

Pastor Jos van Steen
Hanneke Muntjewerf

VOORBEREIDING
Orgelspel

uit l’Organiste César Franck [[822-1890]

De Paaskaars wordt aangestoken na binnenkomst kerkenraad en voorganer
Woord van welkom en Bemoediging gemeente gaat staan
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, gemeente zingt het refrein

295

Intochtslied 1x allen, daarna 2x in canon, zuidzijde (links) begint, rechts volgt

278

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

305:1

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
784

Kinderlied “Samen spelen, zingen“ (de organist speelt 1x voor)
Kinderen in ons midden
1e Lezing: Maleachi 2: 10-16
8c

Tussenlied
2e Lezing: Marcus 10: 1-16

339a

Acclamatie

Overdenking, waarna fluitspel (barokdwarsfluit) een caprice van Johann Joachim Quantz.
Lied: “Zoals een moeder zorgt”

811

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden met acclamatie telkens 2x

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

in canon, links begint, rechts volgt

Wegzending en zegen G: Amen (1x)
Orgelspel

419

MEDEDELINGEN

7 oktober 2018

KOMENDE DIENSTEN
Dinsdag 9 oktober 2018, Grote Kerk, 12 45 uur.ds Jan Lanser
Op 9 oktober as zijn Geert en Roelie Bakker 60 jaar getrouwd, zij vieren deze dag samen met hun
familie en vrienden. Voorafgaand aan de feestelijkheden is er een dankdienst georganiseerd
door hun kinderen. De dienst staat in het teken van het vieren van de liefde. Deze dienst start
om 12.45 uur, gemeenteleden zijn in deze dienst hartelijk welkom. De cantorij verleent haar
medewerking.
Zondag 14 oktober 2018,.Grote Kerk, 9.30 uur pastor Mw. L.J. Kooiman
Eén collecte: voor het Werelddiaconaat
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en
levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. Door het voedseltekort is 35% van de
kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Dankzij de
verkoop vis op de lokale markt krijgen de boeren meer inkomsten. Samen met
partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten
te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de
aanleg van kweek-vijvers, geeft advies over watermanagement tijdens het regenseizoen en
over de verkoop van de vis.
Behalve voor het kweken van vis is het meer ook heel geschikt voor ecotoerisme. Zo is er
bijvoorbeeld het afgelopen jaar een waterfiets gekocht waarmee toeristen een mooie tocht over
het meer kunnen maken. Door gebruik van de waterfiets komt er meer zuurstof in het water. De
vissen groeien hier beter door en de vangst wordt groter.
MN traint de bevolking rond het meer in de beste en meest duurzame manier van vis kweken en
ondersteunt hen bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw
moge-lijk is. Daarnaast trainen ze mensen om hun eigen geitenbedrijf of groentewinkel op te
zetten.
Dankzij de ondersteuning van UMN op het gebied van landbouw, visserij en ecotoerisme stijgt
het inkomen van de bevolking en kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel
kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie
zoals het werk van United Mission in Nepal. Doet u mee?
Zondag 14 oktober 2018, 17.00 uur, PKN Kerk Schagerbrug
Deze meditatie dienst (Taizé-viering) wordt geleid door dhr. Henk Ames. Het onderwerp is
‘Vrede’. De zanggroep ‘Double Spirit ‘ zingt samen met de aanwezigen Taizé liederen, begeleid
door Jan Valkenier, piano en Gerda Heddes en Marjolein ten Cate, dwarsfluit.
De dienst begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vanmiddag muziek in Eenigenburg 7 oktober 2018 15.00 uur
Zondag 7 oktober treedt de West Side Jazz band op in de kerk in Eenigenburg. U bent van harte
uitgenodigd. De kerk is open vanaf half drie en het concert begint om 15.00 uur. De toegang is
gratis, evenals de koffie en thee in de pauze. Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de
onkosten. Wilt u waar mogelijk aan één zijde van de Surmenhuizerweg parkeren, zodat de
plaatsen op het parkeerterrein gebruikt kunnen worden door de mensen die slecht ter been zijn.
Vocaal Theologen Ensemble (VTE) in St. Christoforuskerk 12 oktober 2018 20.00 uur
Het VTE komt op uitnodiging van de Raad van Kerken Schagen op 12 oktober naar de
St. Christoforuskerk. Toegang gratis. Info raadvankerkenschagen@outlook.com
Tischreden door Erik Jan Tillema 31 oktober 2018, Grote Kerk, 18.00 uur
Evenals vorig jaar houden we ook dit jaar weer een Tischreden-avond. Nu op Hervormingsdag.
Maarten Luther en zijn vrouw Katharina van Bora nodigden vaak gasten uit bij de Tisch - de
maaltijd waarbij over van alles gepraat. Ook hun zes kinderen waren van de partij. Het was dus
geen zware avond.
De kookgroep intercultureel koken/ bijbels koken zal weer voor de maaltijd zorgen. Gast is dit
jaar ds. Erik Jan Tillema van Schagerbrug die iets zal vertellen over ‘Heilige popmuziek’. Dit doet
hij tussen de gangen door. De avond start om 17.30 uur (inloop) en zal tot max. 20.30 uur duren.
Voor meer informatie zie het komende kerkblad.
Wie van de partij wil zijn, melde zich aan bij Rik Laernoes - laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch
0224 218289/ 06 29220184
De kerkenraad wenst u een goede dienst.
De kerkdienst van vandaag is terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten
Kopij voor de volgende zondagse mededelingen (7 oktober 2018) kunt u sturen naar
pknschagenzm@outlook.com, (het liefst vóór donderdag 4 oktober 2018 20.00 uur)
tel. nr. 0224 213 103 (Wik de Visser).
Privacy - personen genoemd in deze mededelingen
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
U bent van harte uitgenodigd om na de dienst samen koffie en thee te drinken en na te praten in
de Hans Leijdekkerszaal

