Liturgie voor zondag 13 januari 2019 10.00 uur,
waarin wij het Heilig Avondmaal vieren.
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Ds. Arie Jan van der Bom, voorganger
Caroline Schaap, organist

Orgelspel
Welkom

V OOR BEREIDING
Bemoediging en drempelgebed:

291d

Begroeting
Lied (staand):

62: 1, 4

Kyriëgebed, aansluitend zingen we de Kyrië- en Gloriahymne:

299e

Kinderlied “Samen in het Licht”, aansluitend gaan de kinderen gaan naar de nevendienst

D E S C HR IFTEN : G ELEZ EN , G EZ ONGEN , U ITGELEGD
Begroeting
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.

Gebed om inspiratie
1e schriftlezing: 1 Koningen 19:1-13

Antwoordlied 892

2e Schriftlezing: Marcus 1:2-13

Antwoordlied 676

Overdenking
Orgelspel

687

Zingen

D IENST V AN H ET A NTW OOR D
(afkondiging van overlijden - stilte – 2x zingen van Lied 961)
Voorbeden-Stil Gebed
Collecte
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Algemeen)
De kinderen komen terug in de kerkzaal

V IER ING V AN D E M AALTIJ D V AN D E H EER
Nodiging
V: ….Wij groeten elkaar met vrede.
G: Wij wensen elkaar vrede toe.
Tafelgebed
V: Verheft uw harten.
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Laten wij de Heer onze God danken.
G: Ja, Hij is onze dank waard.
V: U danken wij (…) heilig is uw Naam!
G:
V:
G:
V:
G:

zingt de Sanctus- en Benedictimushymne
In Jezus zien (…) midden onder ons te komen.
Kom tot ons, hier in ons midden.
In Jezus zien (…) één wereldwijde gemeente.
‘Onze Vader’ enz.

404e

Breken van het brood, schenken van de wijn
V:

Hij heeft in de nacht (…) ons ontnemen kan.

G:

zingt het lied ‘Lam van God‘,

V:

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

408e

Delen van brood, wijn en druivensap
Dankgebed
Slotlied (staand)

836: 3, 4, 5

Zending en zegen

MEDEDELINGEN

13 januari 2019

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 20 januari 2019, Grote Kerk, 10.00 uur ds. Oecumenische Viering
In deze dienst zijn de voorgangers: pastor Louise Kooiman, Monica Wildeboer. De
cantorij o.l.v. Wijnand Kramer verleent haar medewerking.
De collecte is bestemd voor het werk van de Stichting Schagen-Roemenië.
Vanmiddag 13 januari 15.00 uur is er een concert in kerk Eenigenburg.
Dark Rosie maakt avontuurlijke akoestische muziek met accordeon, zang, en
andere instrumenten. In een Cubaanse cadans via de Americana naar Edith Piaf.
Kik op “Dark-Rosie.nl” Het belooft weer een sfeervol geheel te worden. De kerk is
open vanaf 14.30 uur. Gratie koffie en thee. Na afloop is er de collectebus.
Vanwege nieuwe bomen is de berm van de oprijlaan te zacht. Dus parkeren langs
de Surmenhuizerweg. Plaatsen bij de kerk alleen voor mensen slecht ter been.
‘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 in ‘Onze Kerk’.
Dringende oproep!
Volgende week zondag, 20 januari begint de jaarlijkse actie kerkbalans. Het thema
is: “Geef voor je kerk”. Behalve dat wij een beroep doen op uw vrijgevigheid,
vragen wij ook nog of u misschien een wijk(je) voor uw rekening wilt nemen ,
om bij mensen langs te gaan. Schagen blijft wat achter voor wat betreft de digitale
deelname aan kerkbalans. Dat is jammer, we moeten de klus toch steeds met
minder mensen klaren. Mochten wij uw e-mailadres nog niet hebben, laat het ons
dan weten. Bij voorbaat dank. avoorbraak@ziggo.nl of via 0224 213665.

Belangrijke evaluatie-punten van ‘t team van de Zondagse Mededelingen.
• Het formaat blijft één A4 dubbel gevouwen, voor slechte lezers is er 2 x A4.
• Lange verhalen korten we in tot de essentie en verwijzing met tel.nr. van de bron.
Steeds vaker worden de ZM gebruikt voor info, die in het kerkblad thuis hoort.
De ZM is uitsluitend voor laatste berichten of wijzigingen op eerdere informatie.
• Voor extra aandacht kunnen we kort herhalen, mits er ruimte voor is.
• Het rouleren per maand blijft zo. De opstellers ervaren dit als prettig en doenlijk.
• We willen met een vast sjabloon gaan werken en zullen voorgangers informeren.
• De sluitingsdatum blijft donderdag 20.00 uur via pknschagenzm@outlook.com.

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar
pknschagenzm@outlook.com (het liefst vóór donderdag 17 januari a.s. 20.00 u.),
telefoon 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

