Liturgie voor zondag 17 februari 2019 10.00 uur
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt

Arie Jan van der Bom, voorganger
Jan Zwart, organist

Orgelspel
Welkom
Paaskaars wordt ontstoken
We gaan staan
Bemoediging en drempelgebed

Lied 291d

Introïtus

Psalm 67

We gaan zitten
Kyriegebed - Kyrie en Gloria

Lied 299e

Kinderlied

‘Samen in het licht’

Kinderen gaan met hun Licht naar de nevendienst
Gebed om inspiratie
1e Lezing Jeremia 17, 5-10

Antwoordlied Psalm 1: 1 en 2

2e Lezing Lucas 6, 17-26

Antwoordlied Lied 321: 4 en 5

3e Lezing 1 Korinthe 15, 12-20

Antwoordlied Lied 321: 6 en 7

Overdenking
Orgelspel
Zingen

Lied 769: 1, 2, 3 en 6

Gebeden
- Dankgebed en voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader
Collecte
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Kerk in Actie, Noodhulp) Zie de mededelingen
Kinderen komen terug
Slotlied

Lied 753: 1, 2, 3 en 6

Zending en zegen
Orgelspel
MEDEDELINGEN

17 februari 2019

2e collecte vandaag
Droogte overleven in Ethiopië
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is
het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood:
water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven
wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpen we
boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. We
verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te
handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen
waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes houtkap tegen om te
voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. Collecteer mee, zodat 3.500
gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om de
droogte te overleven.
KOMENDE DIENSTEN
Zondag 24 februari 2019, 10.00 uur Grote Kerk
1e collecte Kerk (Onderhoud orgel)
2e collecte Diaconie (Algemeen)
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.
Stichting Schagen – Roemenië
Beste mensen, vrijdagmiddag 1 maart wordt de vrachtwagen geladen voor
Roemenië. Het is dit keer maar 25 m3 maar we hebben graag wat hulp. Als u
kunt, s.v.p. een telefoontje naar 0224 298 195.
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. Ook zij die niet meegaan naar Utrecht
zijn hartelijk welkom bij deze toelichting!

Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 21 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:
Zondag 24 februari 2019 ‘TOV - Klezmermuziek Kerk Eenigenburg 15.00 uur.
Zondag 3 maart 2019 ‘Aan tafel’

Grote Kerk 15.45 uur.

Koffie, maaltijd en muziek. Opgeven vóór woensdag 27 februari bij Koos Eriks
0224 298 387 of Ineke Draijer 0224 296 794.
Woensdag 6 maart 2019 Film ‘Like father, like son’ Grote Kerk 14.30 uur en
20.00 uur. ‘s Middags en ‘s avonds wordt deze film gedraaid in de Hans
Leijdekkerszaal.
Info ‘Onze Kerk’ en bij Rik Laernoes. Affiche in de hal van de kerk.
Woensdag 3 april 2019 ‘Dichter bij muziek’
Grote Kerk 19.30 uur.
Domineedichter Hans Bouma komt naar Schagen. Aansluitend aan de sobere
maaltijd zal hij een programma presenteren getiteld: ‘Dichter bij muziek’.
Donderdag 9 mei ‘400 jaar synode van Dordrecht’
Excursie - per trein - naar Dordrecht. Nadere informatie volgende “Onze Kerk’
en bij Rik Laernoes.
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. Ook zij die niet meegaan naar
Dordrecht zijn hartelijk welkom bij deze toelichting!

