Grote kerk te Schagen

Viering 24 februari 2019

Zevende Zondag na Epifanie
Thema: Wet der liefde/compassie
Voorganger Jan Prij jr
Organist Hanneke Muntjewerf,
Lector Janny de Visser.
M.m.v ..de cantorij o.l.v. Wijnand Kramer

lied 966 twee bewerkingen: Es ist das heil , uns kommen Her

Orgelspel

D Buxtehude

1637-1707 en J P Sweelinck

1562-1621

Het ontsteken van de Paaskaars (we gaan staan)

Welkom
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Hoor ons aan, Eeuwige God
G: hoor naar ons bidden!
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt
G: blijf ons niet verborgen!
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf
G: Gij, Heer, vergeef ons!
V: Breng ons in het reine, met U en met elkaar.
G: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen

De cantorij zingt drempelgebed Lied 296
Gemeente gaat zitten

Wij bidden nu het kyriegebed voor de nood van de wereld
Zo bidden en zingen wij:
Licentienummer:L19270

Dienst van het Woord
Ik mag U aan het begin van de Dienst van het Woord groeten
V: De Heer zijn met u!
G: Ook met u zij de Heer
Gebed bij de opening van de schrift
Kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Kinderen in ons midden

We zingen Lied 166a in wisselzang met cantorij
1 cantorij,2 allen 8, cantorij, 9 en 10 allen
Voorafgaand aan de lezingen zingt de cantorij ‘Wek uw kracht’ (200)
Schriftlezingen Genesis 45: 3-11, 15
Lezing Lucas 6:27-38
Lied 1000 vers 1 cantorij, volgende allen
Overweging
Orgelspel

Uit Sept Pieces Andante van C Franck 1822-1890

We zingen: Lied 838
DIENST VAN HET ANTWOORD
Laten we bidden en de voorbeden afwisselen
met het zingen ‘Heer laat mijn woorden stijgen’ (lied 198)
Voor de voorbeden zingt de cantorij de antifoon gevolgd door een maal de acclamatie,
“Wanneer ik roep tot U”, tijdens de voorbeden telkens na nu bidden wij zingend: allen alleen de acclamatie. Aan het einde van de voorbeden zingt de cantorij nog eenmaal de antifoon gevolgd door een maal de acclamatie
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Wij delen onze gaven 1e collecte Kerk (Onderhoud orgel) .2e collecte Diaconie (Algemeen)

Slotlied Lied 845

Wegzending , de cantorij zingt de zegen van St Patrick en allen het amen na de laatste
woorden van de voorganger.

Amen gezongen door allen.

MEDEDELINGEN

24 februari 2019

Komende diensten
Zondag 3 maart 2019, 10.00 uur Grote Kerk Ds A.J. van der Bom
1e collecte Kerk (Energiekosten)
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.
Woensdag 27 februari 2019 De Bron 10.45 uur Pastoor E. Moltzer
40 dagenproject kindernevendienst
Over 2 weken, op zondag 10 maart, start het 40 dagenproject van de kindernevendienst:
Locatie Jeruzalem. We volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor
zijn dood en opstanding. We horen alle verhalen die daarbij horen. Zo kijken we samen
vooruit naar het Paasfeest op 21 april. Gedurende de weken bouwt iedereen ook zijn
'eigen' Jeruzalem, inclusief alle belangrijke plaatsen en gebouwen die we tegenkomen. Er
gaat dus weer flink geknutseld worden op onze zolder en hopelijk doen jullie weer allemaal mee!

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
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Muziek in Eenigenburg. 24 Februari
Vanmiddag is er een feestelijk concert in Eenigenburg. TOV verzorgt Klezmermuziek, vol
vreugde, weemoed en ook een beetje verdriet. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom.
De entree en de koffie en thee in de pauze zijn gratis. Bij de uitgang is een collecte. Wilt u
zoveel mogelijk parkeren langs de Surmerhuizerweg? U bent van harte welkom.

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

Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 28 februari 20.00 uur.), ( Annemarie Ros )

Voor in uw agenda:
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.

Zondag 17 maart is er weer een concert in het mooie kerkje van Eenigenburg. Nico Sevenhuysen (bariton) zingt prachtige klassiek liederen. Annelies Komen omlijst dat met
haar mooie pianospel. De deuren gaan open om 14.30. Het concert begint om 15.00 .

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!
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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
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