Liturgie voor zondag 21 juli 2019 9.30 uur
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Arie Jan van der Bom, voorganger
Hanneke Muntjewerf, organist

Wij vieren het Heilig Avondmaal
Orgelspel

Koraal en partita’s van G. Böhm
‘Wer nur den lieben Gott läst walten‘

na binnenkomst wordt de paaskaars ontstoken, waarna we gaan staan
Welkom
Voorbereiding
Bemoediging en drempelgebed:

291d

Begroeting
Lied (staand)

92: 2, 4, 7, 8

Kyriëgebed
Glorialied

725

Gebed om inspiratie
1e schriftlezing: Spreuken 31,10–31
Lied

15: 2, 4

2e Schriftlezing: Lucas 8,1–3
3e Schriftlezing: Lucas 10,38–42
Lied

313: 1, 5

Overdenking
Orgelspel ‘Heart and home’ van Dick Sanderman
Lied
Gedachtenis aan een gestorvene, na een korte stilte zingen we 2x

836: 2, 3, 4,
961

Voorbeden - Stil Gebed
Collecte

1e collecte Kerk (Onderhoud orgel)

2e Diaconie (Algemeen)

Viering van de maaltijd van de Heer
Nodiging
V: Groeten wij elkaar met de vrede van Christus.
G: Vrede van Christus!
Schudden wij elkaar de hand met: “De vrede van Christus.”Tafelgebed
V:

Verheft uw harten.

G:

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

V:

Laten wij de Heer onze God danken.

G:

Ja, Hij is onze dank waard.

V:

U danken wij (…) heilig is uw Naam!

G:

zingt: ‘Heilig, heilig, heilig’

V:

In Jezus zien (…) midden onder ons te komen.

G:

Kom tot ons, hier in ons midden.

V:

In Jezus zien (…) één wereldwijde gemeente.

G:

‘Onze Vader’ enz.

404e

Breken van het brood, schenken van de wijn
V:

Hij heeft in de nacht (…) ons ontnemen kan.

G:

zingt: ‘Lam van God’

V:

Zalig zij, die genodigd zijn tot de maaltijd van Hem die
de Vernederde en de Verhoogde is, Christus Jezus.

408e

Delen van brood, wijn en druivensap
Onderwijl is er orgelspel, :César Franck, Prelude en fuga, opus 18
Dankgebed
Slotlied (staand)
Zending en zegen gevolgd door een gezongen AMEN

981

MEDEDELINGEN

21 juli 2019

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 28 juli 2019, 9.30 uur Grote Kerk Schagen. Voorganger Ds. W. Nijkamp uit
Julianadorp.
1e collecte Kerk (Instandhouding gebouw)
2e collecte Diaconie (Stichting Exodus)
Zondag 28 juli 2019, 10.30 uur Kerk Eenigenburg, Onderweg-kerkdienst.
Voorganger is Marianne Hamers. Op het orgel speelt Frans Seijdell. Iedereen is welkom.
Oproep aan alle gemeenteleden
Op zondag 1 september vieren we Startzondag. Achter de schermen is een groepje
gemeenteleden met onze twee voorgangers inmiddels druk bezig om vorm te geven aan
deze dienst. Aan de startzondag van dit jaar zal een creatieve draai gegeven worden
binnen het thema "David en Goliath".
We zijn op zoek naar gemeenteleden, al dan niet met creatieve talenten, die zou willen
helpen om een korte, eventueel uitgewerkte, activiteit te begeleiden.
De dienst is voor alle leeftijden. We hopen er een feestelijke ochtend van te maken zodat
we gesterkt door elkaar weer van start kunnen gaan! Voor meer informatie of opgave graag
mailen naar ds Arie Jan aj.van.der.bom@gmail.com
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
Kopij voor de zondagse mededelingen s.v.p. naar pknschagenzm@outlook.com
(liefst vóór donderdag 25 juli 20.00 uur.), tel. 06 2068 3945 (Wik de Visser)
Kerkdiensten zijn terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten

Komende vrijdag 26 juli is het zover.
Dan is er het optreden van het Temple Church Boys Choir uit Londen.
Het begint om half acht. Vanaf zeven uur – 19.00 uur- is de kerk open.
Na afloop van deze kerkdienst kunt u kaarten kopen tijdens het
koffiedrinken.
Kaarten - € 10,00 – zijn ook te koop bij
damesmodezaak ‘In Dubio’ van Cock van der Vliet, Gedempte Gracht 67 in Schagen
of bij boekhandel Plukker, Gedempte Gracht 71 -75.
Ook kunnen ze per mail besteld worden bij Rik Laernoes : laerburg@kpnplanet.nl of
telefonisch : 06 29220184
En uiteraard kunnen ze ook aan de deur gekocht worden op de avond zelf.
Rik Laernoes, namens taakgroep ‘Leren en Doen’.

VOOR IN UW AGENDA:
Orgelbespelingen Westfriese Folklore donderdag 11.00 - 13.00 uur
25 juli Bauke Klootwijk op het Van Damorgel in de Grote Kerk.
Orgeltocht 27 juli
Orgeltochten Noord-Holland bezoekt Eenigenburg, Krabbendam en Schoorl
Nergens zijn zoveel orgels te vinden als in de regio Noord-Holland! Daarom klinken ook dit
zomerseizoen een groot aantal van deze instrumenten tijdens de Orgeltochten NoordHolland. De tweede serie concerten is op zaterdag 27 juli a.s. in de regio Eenigenburg,
10.30 uur · Eenigenburg · NH Kerk · Surmerhuizerweg 29 · W.H. Schölgens 1876
12.00 uur · Krabbendam · Schuurkerkje · Kerkpad 15 · Hendrik Blötz, 1765
14.30 uur · Schoorl · Dorpskerk · Duinweg 5 · M. Verhofstad/Th. Schiffers, 1716
Orgelliefhebbers en geïnteresseerden zijn welkom op deze tocht door het mooie landschap
langs prachtige instrumenten in bijzondere kerken.
Op vier zaterdagen voeren de Orgeltochten langs (dorps)kerken met historische orgels.
Iedere tocht biedt klassieke ingrediënten: kwalitatief goede muziekprogramma’s,
eeuwenoude instrumenten en bijzondere kerken.
Het programma van de Orgeltochten in Noord-Holland brengt de orgelliefhebber komende
zomer ook naar Amsterdam, Bennebroek, Heemstede en Overveen. Het totale programma
met data en te bezoeken kerken is te vinden op: www.orgeltochtennoord-holland.nl

