Liturgie voor zondag 27 januari 2019 10.00 uur,
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Pastor Louise Kooiman, voorganger
Hans Stehouwer, organist

Orgelspel
Welkom
Bemoediging
V. Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Drempelgebed
V. Vergeef ons, God, als wij uw licht niet hebben gezien
en aan U zijn voorbijgegaan. wij vragen U:
A. ZIE ONS WEER AAN EN LEID ONS UIT DE DUISTERNIS.
KOM UIT DE VERRE VERTE NAAR ONS TOE, O HEER EN VERLOSSER!
V. Schenk ons een nieuwe toekomst vandaag en alle dagen van ons leven.
A. AMEN.

527: 1-5

Lied Uit uw hemel zonder grenzen
Groet

V. De Liefdevolle zij met U
A. VREDE ZIJ MET U

Gebed voor de wereld
Zingen op melodie van lied 791: Liefde eenmaal uitgesproken
Kinderlied Wil je opstaan en mij volgen

[Iona I 40]

Kinderen naar de nevendienst

Gebed voor de Zondag
Lezing: Esther 3 : 1-7
Zingen
Lezing: Esther 3: 7-15
Zingen

738: 1
738 : 2

Zingen:
248: 1, 2, 3,4
Gebeden
Collecte 1e Kerk (orgel)
2e diaconie (Kerk in Actie - Jeugdwerk)
Lees meer over dit doel in de
mededelingen

kinderen komen terug
Uitleg, gevolgd door orgelspel

Slotlied

825: 1, 5

Zegenbede van Iona Abbey, in beurtspraak:
V: In ons hart en in ons huis
A: DE ZEGEN VAN GOD
V: in ons komen en in ons gaan
A: DE VREDE VAN GOD

MEDEDELINGEN

V: in ons leven en onze zoektocht
A: DE LIEFDE VAN GOD
V: bij het einde, nieuw begin
A: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN
EN THUIS TE BRENGEN AMEN.

27 januari 2019

Vanmorgen is de collecte van de diaconie (de 2e) bestemd voor algemeen
jeudwerk, JOP, Jong Protestant. De collecteis in het kader van Kerk in Actie.
Vrijdagavond 1 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar
de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP,
Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere
groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende
opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een
laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen
en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan
Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge
vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16
jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant en klaar Sirkelslag programma voor
kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS en voor de groepen 7 en 8 van de
basisschool, Sirkelslag SCHOOL.

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 3 februari 2019, Grote Kerk, 10.00 uur. Voorganger is Ds. A.J. van der
Bom. Er is Eén collecte voor het Werelddiakonaat.

“Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh.
Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke
Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven. Bij een ramp
is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je
terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het
internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en
–organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie
ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op
voor de rechten van boerengezinnen.”

Zondag 3 februari is er een mooi, licht-klassiek concert in kerkje Eenigenburg.
STUDIO CANTILENA brengt romantisch repertoire uit laatste twee eeuwen.
Met Adriaan Kok, bariton; Frank Bakker, dwarsfluit en Ton van Steen , piano,
De kerk is open vanaf 14.30. Het concert begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van onkosten.
Wilt u parkeren aan één kant van de Surmenhuizerweg zodat de plaatsen bij de
kerk vrij blijven voor hen die echt slecht ter been zijn? U bent van harte welkom.
Caravaggio
Op dinsdag 26 februari willen we naar het Centraal Museum in Utrecht waar
momenteel zijn er schilderijen van de Italiaanse schilder Caravaggio. Per trein.
Info bij Rik Laernoes, tel. 0629220184 of e-mail: laerburg@kpnplanet.nl
Op dinsdag 19 februari 20.00 geeft ds. Arie Jan van der Bom een korte
toelichting in de Hans Leijdekkerszaal.
Filmmiddag en -avond op woensdag 6 maart met de film ‘Like father, like son’
gedraaid in de Hans Leijdekkerszaal. Ook info bij Rik Laernoes.
Zondag 24 februari 2019 17.00 uur. 'Willibrordusvesper' in Kerk Schagerbrug
De voorganger is ds. Arie Jan van der Bom. Muzikale medewerking:
Mannenzanggroep o.l.v. Jan Schraal, orgel en fluit Info bij Rik Laernoes.
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.
U bent van harte uitgenodigd om na de dienst samen koffie en thee te drinken
en na te praten in de Hans Leijdekkerszaal.

Kopij voor de zondagse mededelingen svp naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 31 januari 20.00 u.), tel. 06 2248 9765 (Huib Wagenaar).
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

