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

Arie Jan van der Bom, voorganger
Hanneke Muntjewerf, organist

Orgelspel

Thema met variaties van Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847

Welkom
Paaskaars wordt ontstoken
We gaan staan
Bemoediging en drempelgebed

Lied 291d

Introïtus

Psalm 33: 1 en 2

We gaan zitten
Kyriegebed - Kyrie en Gloria

Psalm 33: 7 en 8

Kinderlied

‘Samen in het licht’

Kinderen gaan met het Licht naar hun eigen dienst

Begroeting
V De Heer zij met u
G Ook met u zij de Heer
Gebed om inspiratie
1e Lezing Leviticus 19, 31; 20, 6 en 27
2e Lezing Lucas 24, 35-43

Antwoordlied Lied 243: 1, 3, 5 en 7
Antwoordlied Lied 753: 1 en 2

3e Lezing 1 Korinthe 15, 12-23

Antwoordlied Lied 753: 4 en 5

Overdenking
Orgelspel

Andante van Felix Mendelssohn Bartholdy 1809-1847

Zingen

Lied 608

Gebeden
- Dankgebed en voorbeden
- Stil gebed
- Onze Vader
Collecte
1e collecte Kerk (Energiekosten)
2e collecte Diaconie (Amnesty International Schagen)
De kinderen komen in de kerkzaal
Slotlied

Lied 708: 6 en 15

Zending en zegen
Orgelspel
MEDEDELINGEN

5 mei 2019

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 12 mei 2019, 10.00 uur Grote Kerk pastor Jos van Steen
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Algemeen)

ACTIVITEITEN
Zondag 12 mei concert in de kerk van Eenigenburg
Deze keer wordt dat verzorgd door de groep Friends.
Zij bieden nummers uit het "American Songbook" uitgevoerd in een
"jazzy/swingende stijl" Het concert begint om drie uur, de deur van de kerk gaat

om half drie open. Het is raadzaam om op tijd te komen als u verzekerd wilt zijn
van een goede plek. De toegang is gratis, evenals de consumpties in de pauze.
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten en het onderhoud
van het kerkje. Als u goed ter been bent wilt u dan parkeren aan één zijde van
de Surmenhuizerweg. Het aantal parkeerplaatsen bij de kerk is beperkt. U bent
van harte welkom.

Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 9 mei 20.00 uur.), tel. 06 30622459 (Adriaan Rodenburg).

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:
Woensdag 15 mei Grote Kerk Schagen 20.00 uur. Rodrigo van Rutte
Rodrigo spreekt over zijn adoptie en zijn speurtocht naar zijn biologische ouders.
In het komende kerkblad staat uitgebreide informatie. Iedereen welkom, met
name ook allen die betrokken zijn bij adoptie.
Donderdag 30 mei, Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Het is inmiddels een traditie geworden dat we op Hemelvaartsdag dauwtrappen
in het Zwanenwater. Voor meer informatie zie het kerkblad. U kunt zich nu al
opgeven bij Rik Laernoes, tel. 0224 218 289 / 06 29220184
laerburg@kpnplanet.nl

