Liturgie voor zondag 6 januari 2019 10.00 uur
De ‘Zondag na Nieuwjaar’
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Voorganger

Ds. Willemijn Roobol

Organist

Hanneke Muntjewerf

Orgelspel

2 bewerkingen van „Wie schöne leuchtet der Morgenstern“
M Reger
1873-1916
J Pachelbel
1653-1706

VOORBEREIDING
De Paaskaars wordt ontstoken
gemeente gaat staan
Woord van welkom
Bemoediging
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
Lied

Lied 72, 1, 2, 3
gemeente gaat zitten

Kyriegebed

Glorialied

Lied 506, 1,2,4

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
Groet

V:
G:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Kinderlied

Lied 520, 1,2,3,5,6

Kindermoment Kinderen komen naar voren en gaan met hun Licht naar de eigen ruimte.
1e Lezing door lector:: Jesaja 60: 1-6

Antwoordlied Lied 494: 1

2e Lezing door voorg.: Matteus 2: 1-12 (eigen vertaling)

Antwoordlied Lied 494: 2,3

Overdenking
Orgelspel

Lied 489 in een bewerking van Gijs van Schoonhoven (Hoeven)

Zingen

Lied 489

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbede Na elke bede en de woorden, zo bidden wij zingend, zingen we:
Stil gebed - Onze Vader
Wij delen onze gaven
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
Slotlied (staande)
Zending en zegen
Orgelspel

2e collecte Diaconie (Algemeen)
Lied 444

G: Amen (1x)

MEDEDELINGEN

6 januari 2019

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 13 januari 2019, Grote Kerk, 10.00 uur ds. Arie Jan. van der Bom.
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Algemeen)
Woensdag 9 januari 2019, Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Dhr. A. Rodenburg
Op 13 januari 15.00 uur is er een concert in kerk Eenigenburg.
Dark Rosie maakt avontuurlijke akoestische muziek met accordeon, zang,
mandoline, gitaar, bouzouki, steelguitar en contrabas.
In een Cubaanse cadans via de Americana naar Edith Piaf. Wilt u meer van hen
weten of vast een voorproefje, kijk dan eens op Dark Rosie.nl
Het belooft weer een sfeervol geheel te worden.
De kerk is open vanaf 14.30 uur, het concert begint om 15.00 uur.
De toegang en de koffie en thee in de pauze zijn gratis, na afloop vragen wij via
de collectebus een bijdrage voor het instant houden van de concertserie en het
onderhoud van het gebouw.
Er zijn nieuwe bomen geplant langs de oprijlaan, maar de bermen zijn nog erg
zacht. Dus het beste is om te parkeren langs de Surmenhuizerweg, zodat de
plaatsen bij de kerk gebruikt kunnen worden door mensen die echt slecht ter
been zijn.
“Woorden en verhalen die ons raken”
Formulier voor inschrijven voor het boek van Annemiek Wijnker en priester
Kees Maas - €17,50 –Ze liggen op de boekentafel.
De opbrengst is bestemd voor het project “Adopt a student”.
'Aan tafel!' zondag 20 januari 2019, Grote Kerk, 15.45 - 18.00 u.
(15.20 u. kerk open.) Koffie, een maaltijd en muziek.
Inschrijven voor 17 januari. Iedereen is van harte welkom. Meer Info ‘Onze Kerk’.

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar
pknschagenzm@outlook.com (het liefst vóór donderdag 10 januari a.s. 20.00 u.),
tel nr. 06 2068 3945 (Wik de Visser).
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

De nieuwe redactie van ‘Liturgie en Zondagse mededelingen’ heeft j.l. vrijdag
haar eerste jaar geëvalueerd. Volgende week krijgt u een korte samenvatting.

