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VOORBEREIDING
orgelspel
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (G. Böhm: 1661-1733)
welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst
bemoediging en drempelgebed
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:

G.

V.
G.

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van Zijn handen.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
Amen.
Heer, Onze God,
Wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
…[gebedsstilte]…
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij werkelijk uw kinderen mogen zijn
en u mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten.
Amen.

intochtslied
Gemeente gaat zitten

280: 1 - 5

kyriegebed
glorialied
Kinderlied ‘Samen in het licht’
De kinderen gaan naar de nevendienst

299e

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

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e lezing: Exodus 30: 11 - 16
antwoordlied

16: 1, 3

2e lezing: Marcus 12: 38 – 13: 2
antwoordlied

1000

overdenking
Na de overdenking volgt orgelspel:
Aus tiefer , not ich zu dir (M. Reger: 1873-1916)
lied

718

DIENST VAN HET ANTWOORD
dank- en voorbeden
stil gebed
Onze Vader
wij delen onze gaven
1e collecte: Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte: (Diaconie algemeen)
slotlied (staande)

910

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

18 november 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 25 november 2018, Grote Kerk, 10.00 uur, Pastor Louise Kooiman.
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Voedselbank Kop van Noord-Holland)
KINDERKERSTFEEST
Bureau Knetter opent haar deuren – laatste aanmeldmogelijkheid
Binnenkort starten de voorbereidingen voor de musical die we tijdens het kinderkerstfeest gaan
opvoeren. Er hebben zich al veel kinderen aangemeld. Wil je heel graag meedoen met het
kinderkerstfeest maar ben je je vergeten op te geven? Wees er dan snel bij, opgeven kan alleen
vandaag nog! Dit doe je door een email te sturen naar kinderkerstfeestschagen@hotmail.com.
Je kunt meespelen in de musical maar wij zijn ook nog op zoek naar mensen die in de pauze
koffie, thee en chocolademelk willen schenken.
Het kinderkerstfeest start 24 december om 16.30 uur. Het oefenen voor de musical is na de
kerkdienst op de volgende data:
25 november
2 december
9 december
16 december

23 december generale repetitie. (aanwezigheid verplicht)
Wij hebben er heel veel zin in, jij ook?
Groeten van Dagmar en Irma
ADVENTSPROJECT KINDERNEVENDIENST 2018
Het is alweer bijna adventstijd! We gaan vooruit kijken naar het Kerstfeest, het feest van de
geboorte van Jezus!
Het adventsproject heet dit jaar: Lichtdragers van God. We lezen in de adventsweken de
gebeurtenissen uit het Lucas-evangelie die voorafgaan aan de geboorte van Jezus. We
ontmoeten vier personen die ieder op hun eigen manier al iets van het Licht van Kerst laten zien:
Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes.
Als kindernevendienst-team hebben we hier veel zin in en we hebben weer leuke plannen
gemaakt. Het is de bedoeling dat op 1e Kerstdag iedereen met een zelfgemaakte kerststal naar
huis gaat… dus kom allemaal, rol je mouwen op en doe mee!
BEGROTING 2019
In zijn laatste vergadering heeft het college van kerkrentmeesters de begroting van de gemeente
voor het jaar 2019 opgesteld. De kerkenraad zal deze begroting in haar vergadering op 28
november behandelen en vaststellen. Een samenvatting van deze concept begroting is op de
website gepubliceerd. Gemeenteleden, die hier meer informatie over willen krijgen of inzage willen
hebben in de volledige begroting kunnen zich wenden tot één van de leden van het college van
kerkrentmeesters. Indien u uw zienswijze wilt inbrengen in de beoordeling door de kerkenraad
kunt u deze zienswijze kenbaar maken aan de scriba of de voorzitter van de kerkenraad.
INTERCULTUREEL KOKEN
Op vrijdag 7 december gaan we koken in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk noteert u dit
alvast in uw agenda.
De sluitingsdatum voor opgave is 4 december en we hebben plaats voor maximaal 30 personen.
Als u mee wilt helpen laat het ons dan weten. We beginnen om 15:00 uur met de voorbereiding en
om plus minus 18:00 uur gaan we eten. De kosten worden hoofdelijk omgeslagen.
Opgave bij Corine Leijdekkers, tel. 0224 212601 email: cleijdekkers@kpnmail.nl of Marijke van
Harskamp, tel. 0224 214039 email: mvanharskamp@quicknet.nl.
KELTISCHE MUZIEK MET BODHI & TITUS 18 NOVEMBER KERKJE VAN EENIGENBURG
In het Kerkje van Eenigenburg treedt zondag 18 november a.s. op het duo BODHI & TITUS met
hun nieuwe programma ‘Iers, Schots en Scheef’.
Veelzijdige muziek en mooie samenzang, zo kan de muziek van BODHI & TITUS wel het beste
getypeerd worden. Van Keltische muziek tot Fado. Van mooie ballads als ‘Fields of Athenry’ (Iers),
‘Caledonia’ (Schots) tot ‘Besame Mucho’ (Spaans) Een zeer ervaren zangduo met een gevarieerd
repertoire. Van ingetogen ballads, tot vrolijke songs. Muziek donker als Guinness tot een
sprankelende wijn!
Bodhi: Al vele jaren actief als vertolkster van o.a. Nederlands-, Engels- en Spaanstalige songs
met Keltische invloeden. Bodhi, met haar mooie en kristalheldere stem, begeleidt zichzelf op
gitaar. Zij heeft vele jaren, naast veel solistenwerk, samengewerkt met diverse gerenommeerde
muzikanten.
Titus: Begonnen in het Jeugdorkest en later in het Toonkunstorkest. Titus heeft de Ierse muziek in
zijn hart gesloten na voor het eerst Ierse sessies bezocht te hebben in The Irish Cottage in
Niedorp. Titus begeleidt zichzelf op gitaar, Ierse bouzouki, banjo, mandoline, bodhrán en zingt ook
met een onvervalste Ierse uitspraak prachtige ballads.
Voor meer informatie zie ook www.bodhititus.com
Het concert begint om 15.00 uur. Entree en consumpties in de pauze zijn gratis. Bij de uitgang
wordt een collecte gehouden ten bate van de kerk.
Aan tafel! 25 november 2018, Grote Kerk, 15.45 uur
In de Grote Kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 25 november een gezellige 'Aan tafel!'middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 u. Vanaf 15.20 uur is de kerk open.
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.

Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. (deze tijdig te
reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888).
Opgave deelname maaltijd graag vóór woensdag 21 november bij: Koos Eriks (0224) 298387
of Ineke Draijer (0224) 296794.

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com (het
liefst vóór donderdag 22 november a.s. 20.00 u.), tel nr. 06 20685770 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

