
  Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt 
  Liturgie voor zondag 22 mei 2022 6e  Zondag van Pasen  

 
   
 
   
 
 
 
 
 
Orgelspel Allein Gott in der höh sei Ehr, J. S. Bach (1685- 1750) 
 
Paaskaars wordt aangestoken  Gemeente gaat staan 
 
Woord van Welkom 
 
Bemoediging en Drempelgebed 

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 

 
Intredelied                            NLB Lied 659: 1, 3 & 4 
      Gemeente gaat zitten 
                
Kyriegebed met het gezongen kyrie na de woorden ‘Heer ontferm U’  

 
 
Lied                          NLB Lied  305
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
  

 

Jan Prij Jr., voorganger 

Hanneke Muntjewerf, organist  

Wik de Visser, lector  

 



Kinderlied 

 
Moment met de kinderen  Kinderen gaan hierna naar hun eigen dienst 
 
1e Schriftlezing Joel 2: 21 – 27                              Antwoordlied NLB Lied 67   
2e Schriftlezing Johannes 14: 23 – 29           Antwoordlied NLB Lied 685: 1, 4 & 5        
 
Overdenking, gevolgd door orgelspel Hearth and home, Dick Sanderman 
 
Lied                    NLB Lied 691 
 
Dankgebed-Voorbeden met acclamatie Kom, adem ons open: 

Stil Gebed-Onze Vader  
 
Collecten De kinderen komen terug in de kerkzaal 
1e collecte : CvK (Onderhoud orgel) 
2e collecte : Diaconie (Missionair werk-binnenland (Kerk in Actie)) 
Oog voor kinderen in pioniersplekken 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting 
zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij 
hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de 
kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede 
gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn 
door heel Nederland. 
 
Slotlied                        NLB Lied 675 
 
Zending & zegen, gevolgd door een gezongen Amen 
Orgelspel Preludium en Fuga, J. C. Simon (1701- 1776) 
 
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.  
Kerkdiensten zijn terug te zien en te beluisteren op kerkdienstgemist.nl  
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BLOEMENGROET vanmorgen ter bemoediging naar mevr. Kramer, Mesdagstraat 17 in Schagen. 
Wilt u de bloemen wegbrengen, meldt u dan bij één van de diakenen.  
 
KOMENDE DIENSTEN   
Zondag  29 mei 2022 9.30 u. Grote Kerk Ds. G. Rinsma.  
Collecten: 1e CvK (Pastoraat), 2e Diaconie (Hospice Schagen). 
 
Afscheid Pastor Louise Kooiman 
Binnenkort bereikt onze pastor Louise Kooiman de pensioengerechtigde leeftijd en dat 
betekent dat we als gemeente afscheid van haar gaan nemen. Op vrijdagavond 10 juni bieden 
we als gemeente Louise een feestelijke avond aan. Vanaf 19.30u is er inloop en om 20.00u 
willen we de avond beginnen. In verband met inkopen en organisatie willen we u vragen om 
zich te registreren als u wilt komen: dat kan op onze website waar u een link voor registratie 
kunt vinden. Mocht u hier niet uitkomen of anderszins vragen of ideeën hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Arjan Plomp (per mail of tel 0224-227522).   
We zouden het fijn vinden als u een kaart (max A5-formaat) wilt maken en/of beschrijven met 
een anekdote, herinnering of wens aan Louise. Die kunt u inleveren bij Arie Jan van der Bom, 
Arjan Plomp of meenemen naar de kerk. Op zondag 12 juni vindt de afscheidsdienst om 15.00u 
plaats, waarin Louise zelf zal voorgaan.  
We hopen dat u kunt komen! 
 
 
 



AGENDA (voor uitgebreide info ‘Onze Kerk’)  
Hemelvaartsdag 26 mei 2022 6.00  uur, Grote Kerk. Dauwtrappen Zwanenwater + ontbijt. 
Aanmelden bij Rik Laernoes 0629220184 of activiteiten@pgschagen.nl of lijst in de Hans 
Leijdekkerszaal. 
 
Zaterdag 4 juni 2022, Heiloo. Op deze dag vindt er een inspiratiefestival voor onze classis plaats. 
PKN scriba René de Reuver verzorgt de opening. Onder de thema's Bestuurskracht, Leven 
Geloof, Generaties in de Kerk en Duurzame Kerk worden sessies georganiseerd. Deelname (en 
catering) is gratis. Bij deelname graag even overleggen/melden bij ds. Arie Jan van der Bom.  
 
Zondag 12 juni 2022, 15.00 uur, kerk Eenigenburg. Een prachtig concert verzorgd door Frank 
Bakker op fluit en Dennis van der Heijden op het Schölgensorgel. Het concert begint om drie 
uur, de deuren van de kerk zijn om half drie open. De toegang en de koffie en thee zijn gratis, 
maar er is wel een collecte na afloop. 

 
Kopij zondagse mededelingen s.v.p. vóór donderdag 26 mei 2022 20.00 uur naar 
pknschagenzm@outlook.com  Privacy: wij gaan zorgvuldig om met uw privégegevens. 
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