De Zondagse Mededelingen leest u achter in deze liturgie

Orde van Dienst
PG Schagen

Eeuwigheidszondag 2018

waarin wij
de namen gedenken van hen
die gestorven zijn

zondag 25 november 2018

●

Grote Kerk, Markt Schagen

Voorgangers: Pastor Louise Kooiman
Ds. Arie Jan van der Bom
Organist: Caroline Schaap
Pianist: Annelies Komen
Fluit: Marjolein ten Cate
Zang: cantorij, olv Wijnand Kramer
L 19270

Orgelspel

Passacaglia d moll - D Buxtehude

Aansteken van de Paaskaars, de ouderling van dienst geeft de voorgangers een hand
Gemeente gaat staan
Aanvang
Woord van welkom
Moment van stilte
Bemoediging 291d Onze hulp is de naam van de Heer

Drempelgebed
Intochtslied: 276 “Zomaar een dak”, 1 - 3
Kyrie
Gloria: 305, 1 ‘Alle eer en alle glorie’
Kinderlied: “Voor we gaan”

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Het gedenken
We zingen lied 199 “Koester de namen”
Wij gedenken de overledenen en noemen hun namen en steken voor hen een lichtje aan:
De cantorij zingt ´Ik zeg je naam´ [tekst: Ada de Graaf, muziek: Kees Klein]
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Vervolg van het aansteken van de herinneringslichtjes
Hierbij zingen we het Taize-lied ‘Als alles duister is’ , NLB 598.
Als afsluiting van het gedenken zingt de cantorij ‘Tebe Pojem’ van Dmitri Bortniansky (a capella)

Dienst van het woord
Groet Voorganger:
Gemeente:

De Heer zij met U
Ook met U zij de Heer

Gebed van de zondag
Lezing: 2 Koningen 2: 1-14 Elia in de hemel opgenomen
De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en
Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de
HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er
is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. De
profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel
dat de HEER vandaag uw meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij.
‘Zegt u maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’
Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat
ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar
Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal
wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar niets.’ Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij
hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft,
en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.
Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op
een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op
het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden
oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van
je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’
‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens
vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ En terwijl ze liepen te praten,
werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur
ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. Elisa zag het gebeuren en
riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien,
scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de
oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is
de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links
en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken.
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Zingen: 736 ”Dat ons zorgen en werken”
Overdenking
Wij zingen “Die mij droeg op adelaarsvleugels” 1e x cantorij en 2e x allen
Dankgebed / voorbeden / stil gebed gevolgd door het Onze Vader
Collectes, (kinderen komen terug uit nevendienst)
1 e Kerk (Pastoraat Schagen)
2 e Diaconie (Voedselbank Kop van Noord -Holland)

Orgelspel tijdens de collecte: Andante D dur - F Mendelssohn Bartholdy
Slotzang: 416 Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegenbede
Orgelspel na de dienst:- Allabreve in D dur - J.S. Bach

MEDEDELINGEN

25 november 2018

KOMENDE DIENSTEN
Woensdag 28 november 2018
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Pastoor E. Moltzer

Zondag 2 december 2018, 1e Advent
Grote Kerk
10.00 uur Ds. S. Lamsma

Collecte doelen 2 december. 1e collecte Kerk (Energiekosten)
2e collecte Diaconie (Missionair werk (Kerk in Actie), zie onderstaande info)
De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen
op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in BIlthoven richt
zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in
hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast
activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha.
Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe
wegen hun geloof kunnen beleven.
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Stichting Schagen – Roemenië
Op de zondagen 2 en 9 december staan we na de dienst weer met Kerstkaarten in de hal.
Op 9 december beschikken we ook over Kerstkaarten die door de jongeren met een
beperking in Cristuru Secuiesc voor ons gemaakt zijn. De opbrengst komt rechtstreeks ten
goede aan deze groep jongeren.
Kerstconcert 16 december Grote Kerk.
's Avonds 19.30 uur kerstconcert door projectkoor o.l.v. Jan Schraal. Kaarten €12,50.
Informatie volgt.
Boekentafel.
Annemiek Wijnker , voormalig stagiaire in onze gemeente en Kees Maas, priester
hebben rond een 20-tal grondwoorden gedichten, teksten en verhalen gezocht en
vastgelegd in een boek. Woorden als : afscheid nemen, gastvrijheid, hoop, groeikracht,
moed, ouder worden, verwondering enz. Dit is hun 2e boek. Het eerste boek getiteld
“Woorden en verhalen die er toe doen” is al aan een derde druk toe.
Het tweede boek is getiteld “Woorden en verhalen die ons raken”. De opbrengst van het
boek gaat geheel naar het project Ädopt a student”van Dorcas.
Mocht u belangstelling hebben kunt u het boek bekijken . Het ligt ter inzage op de
boekentafel. Als u het wil bestellen kan dat door een formulier mee te nemen en het zelf
bestellen of U schrijft uw naam, adres, tel.nr. op een lijst die bij het boek ligt.
De prijs van het boek bedraagt E 17,50. Verdere informatie bij Corine Leijdekkers.
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.
Internationaal 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
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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!

De kerkdienst van vandaag is terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten
Kopij voorde zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com,
svp vóór donderdag 29 nov. 2018 20.00 uur),tel. nr. 0224 218 289
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
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