Liturgie voor zondag 3 februari 2019 10.00 uur
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Themadienst “De Caravaggio Code”
Arie Jan van der Bom, voorganger
Hanneke Muntjewerf, organist

Orgelspel
3 bewerkingen van
‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’
Dietrich Buxtehude
1637-1707
Johann Sebastian Bach
1685-1750
Johann Gotfried Walther 1684-1748
Welkom
Paaskaars wordt ontstoken
We gaan staan
Bemoediging en begroeting
Introïtus
We gaan zitten
Kinderlied
Kinderen gaan met hun Licht naar de nevendienst
Gebed om inspiratie
1e Lezing Johannes 20, 19-29
Presentatie: “De Caravaggio Code”, deel I
2e Lezing Daniël 13, 1 - 35 (Deuterokanoniek)

Lied 655

Presentatie: “De Caravaggio Code”, deel II
Orgelspel
‘U, verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’ Lied 374
Melodie Adriaan Cornelis Schuurman
Gebeden
- Lied 374: 1, 2 en 4 uitgesproken door voorganger
- Stil gebed
- Onze Vader
Collecte
1 collecte Werelddiaconaat
Lees meer over dit doel in de mededelingen
Kinderen komen terug
Slotlied

Lied 654: 1, 2, 4 en 6

Zending en zegen
Orgelspel
MEDEDELINGEN

3 februari 2019

Er is vanmorgen één collecte en wel voor Werelddiaconaat
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.
KOMENDE DIENSTEN
Zondag 10 februari 2019, Grote Kerk, 10.00 uur. *

1e collecte Kerk (Energiekosten)
2e collecte Diaconie (Kerk in Actie, Collecte Catechese en educatie)
*Op deze zondag zou ds. Wilko Nijkamp voorgaan. Door persoonlijke
omstandigheden kan dit niet doorgaan. Omdat op zo’n korte termijn geen
andere predikant gevonden kan worden heeft de kerkenraad besloten om een
andersoortige dienst te doen. Het wordt een dienst onder leiding van Adriaan
Rodenburg met veel Bijbellezingen, muziek en zang. Wijnand Kramer heeft
samen met Arie Jan van der Bom de teksten en muziek uitgekozen.
Zondag 17 februari 2019, Kerk Eenigenburg, 10.30 uur. Voorganger Jan
Schrijver uit St. Maarten. Verdere info volgende week.
Zondag 3 februari 2019, Kerk Eenigenburg, 15.00 uur
Licht-klassiek concert. 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 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.
Inloopochtend woensdag 6 februari om 10.00 uur in de Hans Leijdekkerszaal
van de Grote Kerk. De koffie/thee staan klaar en u bent van harte welkom.
Caravaggio
Dinsdag 26 februari gaan we per trein naar het Centraal Museum in Utrecht
waar momenteel schilderijen van de Italiaanse schilder Carvaggio te zien zijn.
Info en aanmelding bij Rik Laernoes, tel. 06 29220184 of e-mail:
laerburg@kpnplanet.nl
Dinsdag 19 februari 20.00 uur 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
Voorganger is ds. Arie Jan van der Bom. Muzikale medewerking:
Mannengroep ‘Haringhuizen’ o.l.v. Jan Schraal, orgel Hanneke Muntjewerf en
fluit Marjolein ten Cate.

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 s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 7 februari 20.00 uur.), tel. 06 30622459 (Adriaan
Rodenburg).
Annemarie Ros en Adriaan Rodenburg hebben de maanden februari en maart
geruild.

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
Voor in uw agenda:
Dichter bij muziek
Woensdag 3 april komt domineedichter Hans Bouma naar Schagen.
Aansluitend aan de sobere maaltijd zal hij een programma presenteren getiteld:
‘Dichter bij muziek’. Aanvang 19.30 uur.
400 jaar synode van Dordrecht
Donderdag 9 mei gaan we met de trein naar Dordrecht.
Nadere informatie volgt.
Voorafgaand aan deze excursie zullen onze pastores Louise Kooiman en Arie Jan
van der Bom op woensdag 24 april een en ander uit de doeken doen over deze
belangrijke kerkhistorische gebeurtenis.

