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VOORBEREIDING
Orgelspel Es ist ein Ros entsprungen
Er is een roos ontloken

J. Brahms (1833-1874)
W. Vogel (1920-2010)

De Paaskaars wordt ontstoken
Gemeente gaat staan
Woord van welkom
Aanvangslied

Gezang 440: 1, 2 en 3

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen
Drempelgebed
Vervolg lied

Gezang 440: 4

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

Smeeklied

Gezang 281: 1, 2 en 5

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 335 (2X)

Projectlied melodie ‘Midden in de winternacht’ gezang 486 Liedboek
De kinderen komen naar voren en gaan met hun Licht naar hun eigen ruimte
1e Lezing: Jozua 2, 1-15
Antwoordlied

Gezang 767: 1 en 5

2e Lezing: Jozua 2, 16-24
Antwoordlied

Gezang 767: 6 en 7

Overdenking
Orgelspel Valet will ich dir Geben (Hoe zal ik U ontvangen)
Lied

M. Reger (1873-1916)
Gezang 1001: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden Stil gebed - ‘Onze Vader’
1e collecte: Kerk (Energiekosten); 2e collecte Diaconie (Missionair werk (Kerk in Actie)
Slotlied (staande)
Wegzending en zegen G: Amen (1x)
Orgelspel

Gezang 756

MEDEDELINGEN

2 december 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 9 december 2018, Grote Kerk, 10.00 uur ds. Arie Jan van der Bom
Bevestiging ambtsdragers.
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Pastoraat, Kerk in Actie)
Pastoraat nieuwe stijl
In het pastoraat spelen vrijwilligers een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt
vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ om van
elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Ook wordt er
geëxperimenteerd met nieuwe vormen van leren, zoals bv. e-learning ‘pastorale
gesprekken’.
Samen met plaatselijke gemeenten werkt de Protestantse Kerk aan laagdrempelige
vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar
gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven
in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van
gemeenteleden zelf. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om pastorale vrijwilligers te
ondersteunen in hun belangrijke werk.
(Her)bevestiging ambtsdragers 9 december
Op 9 december zal er een (her)bevestigingsdienst voor ambtsdragers plaatsvinden. In
deze dienst zal afscheid worden genomen van Wijnand Kramer (ouderling), die zich niet
meer verkiesbaar stelt, en Jan Mechielsen (ouderling-kerkrentmeester), die zijn
ambtstermijn van 12 jaar erop heeft zitten. Gerda Heddes zal herbevestigd worden als
pastoraal ouderling. Bote Nieuwland zal herbevestigd worden als diaken (na enige tijd niet
in de Kerkenraad te zijn geweest) en Louise Kooiman zal bevestigd worden als ouderling.
Tenslotte zal ook Kees van Treuren worden bevestigd als kerkrentmeester.
Eventuele bezwaren tegen deze benoemingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de
scriba: scriba@pgschagen.nl.
Stichting Schagen – Roemenië
Vanmorgen en 9 december staan we na de dienst weer met Kerstkaarten in de hal van de
kerk. Volgende week 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.
Inloopochtend.
Woensdag 5 december is de Grote Kerk open voor de inloopochtend.
U bent van harte welkom vanaf 10:00 uur in de Hans Leijdekkerszaal voor koffie of thee.
Adventsproject Kindernevendienst 2018

Het is alweer 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!
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: of Marijke van Harskamp, tel.
0224 214039 email: mvanharskamp@quicknet.nl
Amnesty International / Write for Rights
Amnesty organiseert op maandag 10 december, de Dag van de Mensenrechten, de
schrijfactie Write for Rights in de bibliotheek van Schagen aan de Markt 18.
We komen dit jaar wereldwijd in actie voor acht vrouwelijke mensenrechtenverdedigers
van over de hele wereld. We roepen op tot vrijheid, gerechtigheid, bescherming voor deze
vrouwen uit Brazilië, Oekraïne, India, Iran, Zuid-Afrika, Marokko, Kirgizië en Venezuela
Vrouwen die hun nek uitsteken voor anderen krijgen nog vaker dan mannen te maken met
(seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.
We schrijven voor bevrijding van Atena Daemi uit Iran, die gevangen zit, omdat ze
protesteert tegen de doodstraf. Maar ook voor bescherming van Nonhle Mbuthuma. Zij
verzet zich tegen de oprukkende mijnbouw die het grondgebied van honderden families
bedreigt. Ze staat daarom op een dodenlijst.
We schrijven van 10.30 tot 17.00 uur. Er is koffie en wat lekkers en de voorbeeldbrieven,
pennen en schrijfblokken liggen klaar. Komt u ook de kracht van de pen versterken?
Amnesty Schagen-Hollands Kroon, Corrie Tops
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 “Adopt 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 €17,50.
Bijzonder Kerstconcert 16 december
's Avonds 19.30 uur kerstconcert door projectkoor o.l.v. Jan Schraal. Eén van de zangers
is Annemiek Blom, bij velen bekend van Albert Heijn.
Kaarten €12,50. Affiches in de hal en flyer in de HL-zaal. Kaarten te bestellen bij Jan
Schraal 0621878832 of jan.s@live.nl . Of via Adriaan Rodenburg 0630622459 of
laerburg@kpnplanet.nl
Oproep bijdrage aan kerkasiel in Den Haag
Sinds oktober verblijft de Armeense familie Tamrazyan in kerkasiel in de Bethelkerk in
Den Haag. Deze familie wordt bedreigd met uitzetting. De PKN Den Haag heeft met een
beroep op een wetsartikel besloten een voortdurende kerkdienst aldaar te houden: dit
wetsartikel verbiedt namelijk arrestatie tijdens een eredienst in een kerk.
De PKN Den Haag schrijft: het doel van de voortdurende kerkdienst is om via kerkasiel
rust en veiligheid te bieden aan het gezin Tamrazyan en om tijd en ruimte te creëren voor
een gesprek met de overheid over een menselijke oplossing voor kinderen die het
slachtoffer worden van de huidige toepassing van de zogenoemde kinderpardon-regeling.
Voor meer achtergrondinformatie: https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/
Deze kerkdienst wordt gehouden door de Protestantse Kerk Den Haag. Het gaat om een
christelijke kerkdienst. Voorgangers (zowel ambtsdragers als leken) uit de oecumenische
breedte van de Kerk worden hartelijk uitgenodigd om voor te gaan. De scriba van de
landelijke PKN, ds. René de Reuver, heeft zich nadrukkelijk positief hierover uitgelaten,
met als argument dat de huidige kinderpardon-regeling inhumaan is. Er zijn diverse
artikelen in kranten verschenen over deze activiteit.
De kerkenraad heeft in haar recente vergadering zich positief uitgesproken over deze
activiteit. Graag willen we gemeenteleden, die zich aangesproken voelen door deze
situatie, uitnodigen om met elkaar van gedachten te wisselen hoe we hier aan kunnen
bijdragen vanuit Schagen. Wellicht willen we een deel van deze kerkdienst invullen met
een (leken)voorganger, zang en muziek of op een andere manier?
U bent hiervoor van harte welkom op dinsdagavond 4 december om 20.00u in de Hans
Leijdekkerszaal. Voor vragen of opmerkingen vooraf kunt u contact opnemen met Arjan

Plomp (scriba@pgschagen.nl) of Corine Leijdekkers cleijdekkers@kpnmail.nl.
We ronden bij voorkeur om 21.00u af.

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com
(het liefst vóór donderdag 6 decemember a.s. 20.00 u.), tel nr. 0630622459 (Adriaan
Rodenburg).
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

