Liturgie voor zondag 14 april 2019 9.30 uur
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt

Ds. Hittjo Hummelen, voorganger
Hanneke Muntjewerf, organist

Orgelspel

Sei gegrüsset,Jesu gütig
Koraal en enkele partita,s

J S Bach1685-1750

Toelichting liturgische bloemschikking
Paaskaars wordt ontstoken
We gaan staan
Welkom
Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen.
drempelgebed
Intochtslied

Lied 122: 1, 2, 3

We gaan zitten
Smeekgebed

V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.

G:
Kyrielied

DIENST VAN HET WOORD
V: De Heer zij met u.
G: Ook met u zij de Heer.

558: 1, 2, 3

gebed bij de opening van de schrift
Kinderlied

Wij gaan voor even uit elkaar.

kinderen in ons midden
Kinderen gaan met hun Licht naar de nevendienst
Lezing 1: Jes. 50, 4 – 7 (lector)

antwoordlied 314 : 1,2

Lezing 2: Lk. 19, 28 – 44 (voorganger)

antwoordlied 435: 1,2,3,4

Overdenking, waarna orgelspel “Meine Seele erhebt den Herren” J S Bach
Zingen

lied 1010:1,2,3,4

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecte

1e collecte Kerk (Instandhouding gebouw)
2e collecte Diaconie (Algemeen)

Kinderen komen terug en maken met de paasstokken een rondgang door de kerk
Slotlied

Lied 705: 1,2,3,4

Zending en zegen, gevold door 1x gezongen AMEN

MEDEDELINGEN

K OMENDE

31 maart 2019

DI ENSTEN . , De ze week de climax in het kerkelijk jaar:

Vieringen met inkeer, droefenis, bevrijding en feest !
Woensdag 17 april, sobere maaltijd, dit is de laatste sobere maaltijd, voorafgegaan door een korte
overdenking in de Hans Leijdekkerzaal. Aanvang is 18:00 uur. Voor deelname gelieve tijdig Truus
Folkertsma te bellen op 298403 Let op: Vol is Vol! . (om 19.30 u. is aansluitend de presentatie van
Monica Wildeboer. Lees verderop in deze mededelingen)
18 april, Witte Donderdag-viering, 19.30 u. Ds Arie Jan van der Bom gaat voor m.m.v. de cantorij
19 april, Goede Vrijdag-viering, 19.30 u. Pastor Louise Kooiman gaat voor. m.m.v. de cantorij

Voor beide vieringen ligt de uitgebreide liturgie in de hal van de kerk.
U kunt ze meenemen om u thuis voor te bereiden

21 april, 6.00 u. 1e paaswake-viering met woord en lied (uit het liedboek)
8.00 u. 2e paaswake-viering, (aangepast) mmv de cantorij (een uitgebreide liturgie)

8.45 u. paasontbijt in de Hans Leijdekkerszaal (svp opgeven op de lijst in de zaal)
9.30 u. paasviering in de kerkzaal,
((in de 2e paaswake en in de paasviering is Arie Jan van der Bom voorganger)

1e paasdag Eenigenburg, 10.30 u een kerkdienst in het kader van “Tussen kerk en kunst”.
Voorganger is pastor Louise Kooiman en organist is Jan Valkenier .Centraal staan de schilderijen van
de Syrische vluchteling Mandak Azize. Hij zal vertellen wat hem daartoe inspireert.
.

De collecte-doelen voor zondag 21 april,
1e collecte Kerk (Paascollecte t.b.v. quotumafdracht)
2e collecte Diaconie(Kerk in Actie zending, lees hier onder)
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en
behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien
weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een
sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via
internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000
tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze
training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende
kerk in Pakistan.
Toelichting bij de paasvieringen dit jaar
Zoals u al een paar keer hebt kunnen lezen worden de paaswake en de dienst op paasmorgen dit jaar anders
dan we gewend waren. Het paasontbijt is daarmee terug van weggeweest. Onder het motto ‘Opgestaan!’ willen
we er een soort buffet van maken. Deze en de komende zondagen hangt in de Hans Leijdekkerszaal een
intekenlijst. Als u wilt kunt u ook iets meenemen voor het ontbijt, daarover leest u meer op de intekenlijst.
Sommigen van ons zullen best hongerig zijn als het ontbijt begint: als de schemering is verdwenen be ginnen
we met de dienst (om 6 uur). De dienst begint sober en ingetogen. Vanaf 8 uur (na een korte pauze) wordt het
uitbundiger en verwachten we meer kerkgangers, jong en oud. De cantorij zal dan ook zingen. Om ongeveer
kwart voor negen spoeden we ons naar het ontbijt. Na het ontbijt wordt de dienst feestelijk. Deze paasdienst,
vanaf half tien, is nadrukkelijk bedoeld voor jong en oud. Er zullen zich opnieuw kerkgangers bij ons voegen. De
cantorij blijft en de kinderen krijgen een speciale rol. Tijdens de uitleg en verkondiging mogen ze naar de
nevendienstruimte en als afsluiting vieren we samen de maaltijd van de opgestane Heer. Kortom: of u nu graag
lang of kort in de kerk wilt zitten, of u nu 2 schriftlezingen wilt horen of 20, het kan allemaal! Hoe meer zielen,
oud en jong, hoe meer vreugd (svp even opgeven voor het ontbijt),
w.g. Werkgroep liturgie
40 dagenproject: inzameling voor Voedselbank
Tijdens deze veertigdagentijd gaan wij weer voedsel inzamelen voor de Voedselbank. Heel graag willen wij u
vragen om mee te helpen met inzamelen. Vandaag zamelen we houdbaar fruit en/of koek. In de Hans
Leijdekkerszaal staat een collectebusje waarin u uw bijdrage kunt doen als u de voedselbank wilt steunen maar
geen kans ziet om levensmiddelen mee te nemen naar de kerk. Het ingezamelde voedsel brengen wij vandaag
na de Palmpasendienst op 14 april naar de Voedselbank in Anna Paulowna. U bent welkom om mee te gaan.
Huispaaskaars Er hangt een lijst in de hal van de kerk om een huispaaskaars te bestellen.
Dorcas zoekt vrijwilligers.
In Schagen zal Dorcas (organisatie die vanuit een christelijke achtergrond hulp biedt aan minderbedeelden in
Nederland en in het buitenland) een regiocentrum opzetten. Dit houdt in dat er een inzameling van
tweedehands goederen zal komen + verkooppunt en dat er een ruimte komt waar vrijwilligers Nederlands
kunnen geven aan vluchtelingen die met hun inburgeringsexamen bezig zijn. Hiervoor zijn dus vrijwilligers
nodig. Mocht u belangstelling hebben dan is er op 16 april een voorlichtingsbijeenkomst in het Regius College
locatie Hofstraat, Hofstraat 11 te Schagen. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Aanvang 19.30 uur; de

bijeenkomst zal naar verwachting rond 21.00 uur worden beëindigd. Aanmelden kan bij Wil Niesten via e-mail
wilniesten@hetnet.nl telefonisch bereikbaar onder nummer 0224- 214278 of mobiel 06-1354 8146. Meer info
op dorcas.nl
Activiteiten

Concert Eenigenburg, Zondag 14 april 2019 staat Westfriesland en de dijk in het middelpunt in
Eenigenburg. Nes bezingt de wederwaardigheden van de liefde en diverse historische gebeurtenissen,
van de strijd om het gebied binnen de Westfriese omringdijk tot het pionieren in de jonge
Haarlemmermeerpolder. De kerk gaat om half drie open en het concert begint om drie uur. U bent van
harte welkom. Graag parkeren aan de Surmenhuizerweg,
Zondag 14 april 2019 Aan tafel!, Grote Kerk, 15.45 uur.
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 14 april weer een gezellige 'Aan tafel!'- middag
gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 u. Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte
welkom. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient de bus
tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888.
Woensdag 17 april 2019, Grote Kerk 19.30 uur.
Monica Wildeboer - catechiste in de Christoforusparochie – verzorgt een meditatieve avond over
Goede Vrijdag en Kruiswegstaties van de kunstenaar Sieger Köder. Verdere info zie Onze Kerk.
Woensdag 24 april om 20.00 u. '400 jaar Synode van Dordrecht' in de Grote Kerk op de Markt
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom geven aan de hand van foto's van de tentoonstelling in het
Dordts Museum een presentatie over deze belangrijke kerkhistorische gebeurtenis. Een zwaar
onderwerp maar onze pastores staan garant voor een 'luchtige' avond. De geplande excursie vervalt.

LET OP ! Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(sdez\e weekl liefst vóór dinsdag 16 april 20.00 uur), tel. 06 22489765 (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

