Liturgie voor zondag 3 maart 2019 10.00 uur
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt

Arie Jan van der Bom, voorganger
Hanneke Muntjewerf, organist
Orgelspel Wer nur den lieben Gott läst walten (3 variaties en Choral: J L Krebs, 1713-1780)
Welkom Paaskaars wordt ontstoken

We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed
Introïtus

Lied 291d

We gaan zitten

Lied 19: 2, 4, 6

Kyriegebed - Kyrie en Gloria

Lied 299e

Kinderlied

‘Samen in het licht’

Gebed om inspiratie
1e Lezing Jeremia 7: 1-15
2e Lezing

Lucas 6: 39- 49

Antwoordlied Lied 92: 4, 5 en 6
Antwoordlied Lied 92: 7 en 8

Overdenking
Orgelspel Op U, mijn Heiland blijf ik hopen – W. Vogel, 1920-2010
Zingen

Lied 442

Gebeden
- Dankgebed en voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader
Collecte
1e collecte Kerk (Energiekosten)
2e collecte Diaconie (Algemeen)
Slotlied
Zending en zegen
Orgelspel

Lied 969

MEDEDELINGEN
3 maart 2019
KOMENDE DIENSTEN
Woensdag 6 maart 2019, 18.00 uur Grote Kerk Sobere Maaltijd
Woensdag aanstaande (6 maart) is de eerste woensdag in de veertigdagentijd en dan zal
ook de eerste sobere maaltijd en korte overdenking worden gevierd in de Hans
Leijdekkerzaal. De korte viering zal worden verzorgd door Arie Jan van der Bom. Aanvang
van de maaltijd is 18:00 uur gevolgd door de korte viering. Voor deelname gelieve Truus
Folkertsma te bellen op 298403 zodat er voldoende eten gemaakt wordt.
Zondag 10 maart 2019, 10.00 uur Grote Kerk – Ds. P. Verhoeff
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Binnenlands diaconaat Kerk in actie):
Collecte Binnenlands diaconaat: Verlaat de gevangenis....en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen
kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte,
geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus
begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo
worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en
werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, bezoeken
gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in
detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun
familieleden.
Zondag 17 maart 2019, 10.30 uur Tussen Kerk en Kunst, Eenigenburg
Voorganger is Ds. Arie Jan van der Bom. In deze dienst willen we proeven van de sfeer in de
Schotse Hooglanden. Muzikale inbreng is er van Anne Bos (tenor Cantorij). Anne is een
enthousiast doedelzakspeler en zal in vol ornaat enige muziekstukken laten horen en
vertellen wat hem inspireert! De organist is Johan Tuinstra. Iedereen is van harte welkom!
Veertigdagen kalender
Na de dienst zullen bij de uitgang 40 dagen kalenders voor u klaarliggen als u die wilt
meenemen. Als u meer dan een kalender wilt hebben vragen wij u deze (kosteloos) zelf aan
te vragen bij Kerk in Actie via internet.
40 dagenproject kindernevendienst
Over 1 week, 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!
Woensdag 6 maart 2019 inloopochtend, Grote Kerk 10.00 uur.
Woensdag 6 maart inloopochtend in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk.
U bent vanaf 10:00 uur van harte welkom de koffie/thee staat voor u klaar.
Voor in uw agenda:

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.
Vier ouders, twee rijke en twee minder rijke, krijgen van een ziekenhuis te horen dat hun
twee zonen bij de geboorte verwisseld zijn. Ze staan voor een dilemma. Wie beschouwen ze
als hun echte zoon en moeten ze de jongetjes ruilen?
We draaien de film twee keer. ’s Middags om 14.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur in de
Hans Leijdekkerszaal. Toegang is gratis. Collecte na afloop ter bestrijding van de onkosten.
Zondag 17 maart 2019 concert Eenigenburg, 15.00 uur.
Nico Sevenhuysen (bariton) zingt prachtige klassieke liederen. Annelies Komen omlijst dat
met haar mooie pianospel. De deuren van de kerk gaan open om 14.30. Het concert begint
om 15.00. Toegang en koffie en thee in de pauze zijn gratis. Bij de uitgang is een collecte.
Wilt u de parkeerplaatsen bij de kerk vrijhouden voor de mensen die echt slecht ter been
zijn? Iedereen is van harte welkom.
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 “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!
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.

Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 7 maart 20.00 uur), tel. 06 20685770 (Annemarie Ros).

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

