
Vervolg MEDEDELINGEN 
AGENDA (voor uitgebreide info ‘Onze Kerk’)  
 
Zondag 26 juni is er een concert in het mooie Eenigenburg.  
Thea Riesebos (orgel) en Maud Sauer (hobo) zullen in het kleine kerkje 
prachtige muziek laten klinken. 
 De aanvang van het concert is 15.00 uur (vanaf half drie is de kerk open) 
De entree is gratis en in de pauze is de koffie en thee eveneens gratis. Na 
afloop wordt er gecollecteerd voor de instandhouding van het kerkje. Op 
dit moment is er een tentoonstelling van het werk van José Klaver uit 
Waarland. Je hebt alle tijd om tijdens de pauze, of voor en na het concert, 
haar schitterende schilderijen te bewonderen.  
 
Binnenkort bezoekt Pater Toon uit Paramaribo Schagen. Op zaterdag 2 juli 
is er om 20 uur een bijeenkomst in de Hans Leijdekkerszaal (Grote Kerk 
Schagen).  
Pater Toon zal het een en ander vertellen over zijn werk als Boslandpater 
en zijn activiteiten voor de kinderen van het Christoforus Internaat. De 
naam van het internaat is natuurlijk de verbinding met de katholieke 
parochie in Schagen. Toegang vrij, wel een collecte voor het 
kinderhuis/internaat. 
 
Zondag 3 juli is er weer een pop-kerkdienst in de Muziektuin in Schagen.  
De dienst begint om 19.00 uur en omstreeks 20.30 uur is het afgelopen. 
 Dominee Jan Andries de Boer – poppredikant bij uitstek – van Winkel zal 
deze dienst leiden. Ook zal hij zelf een aantal nummers zingen. Ds. Jan 
Andries de Boer is al jarenlang fan van deze band en kent alle nummers 
van deze Ierse rockgroep. Hij gebruikt deze nummers, die gezongen 
worden door de leadzanger Bono, in de dienst. Het is dus een kerkdienst in 
de open lucht. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk op de 
Markt. Toegang vrij. Wel een collecte na afloop ter bestrijding van de 
onkosten. 
 
 
Kopij zondagse mededelingen s.v.p. vóór donderdag 30 juni 2022 20.00 uur 
naar pknschagenzm@outlook.com   
Privacy: wij gaan zorgvuldig om met uw privégegevens. 
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26 juni 2022, 9.30 uur 
Grote Kerk Schagen 

 

Oecumenische Veteranendienst 
 
 

 
        Thema: Wie is je vijand? 
 

 
 

Voorganger: Pater Robin Voorn,  
geestelijk verzorger Koninklijke Marine 

Organist:  Jacob Stam 
Cantor:  Wijnand Kramer 
 
M.m.v. enkele veteranen en/of hun partners 

 
 
 
 

Collecte bestemd voor: 
 
Een veteranenhond, hulphond voor 
militairen en veteranen met trauma’s. 
De stichting Hulp voor Helden (van 
Koninklijke PIT Pro Rege) zet zich in voor 
militairen en veteranen in onze 
samenleving, o.a. met het financieren 
van een hulphond voor getraumatiseerde 
veteranen.  
Zie 

www.hulpvoorhelden.nl/veteranenhond 
 

about:blank
http://www.hulpvoorhelden.nl/veteranenhond


Orgelspel 
Bewerkingen door Samuel Scheidt (1587 - 1654) en Georg Böhm (1661 – 1733). 

van koraal ‘Christe, der Du bist Tag und Licht’ 
 
Paaskaars wordt aangestoken 
 
Gemeente gaat staan 
 
Inleidend gedicht door een veteraan: Als je alles van me wist…. 
 

Zou je van me houden als je alles van me wist?  
 
Het was een andere wereld.  
Een andere moraal.  
Een andere ik. 
Ik heb dingen gedaan die het daglicht niet verdragen.  
Dingen die ik het liefste vergeet, maar die telkens weer in mijn 
herinneringen opdagen. 
Ik koos onder de druk van dat moment.  
Ik kon niet anders toen, dacht ik. Maar later sloeg de twijfel toe 
 
Ik voel me zo alleen.  
Niemand weet hoe het was.  
En ik kan het ze niet vertellen. Ook aan jou niet… 
Ik verberg mijn pijn, mijn schaamte, mijn verdriet.  
Soms vindt het zijn weg naar buiten in de vorm van boosheid.  
En dan maak ik alles om mij heen kapot.  
Dan doe ik je pijn, jij die me zo dierbaar bent. 
 
Ik zou je alles willen vertellen. Maar kun jij het aan?  
Blijf je bij me, of zal je gaan?  
Zou je van me houden, ook als je alles van me wist?   
(Tekst van ds. Charissa Meeuwenoord, krijgsmacht predikante) 
 
 
 
 
 

2 

4   
O God, die ons behoeden wilt, 
bescherm de broeders, wees hun schild 
in storm en strijd, ga met ze mee 
en red ze van 't geweld der zee, 
dat land en water wijd en zijd 
lofzingen uw barmhartigheid. 
 
 
Zegen 
 
Volkslied NLB 708 : 6 
Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer.  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t’aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.  
 
Orgelspel, bewerking door J.S. Bach (1685 – 1750)  

van koraal ‘Christe, der Du bist Tag und Licht’ 
 
 
 

MEDEDELINGEN Protestantse Gemeente Schagen                 26 juni 2022 

 

BLOEMENGROET vanmorgen ter bemoediging naar mevr. Roelfien Bakker, 
Vlierstraat 1  in Schagen. Wilt u de bloemen wegbrengen, meldt u dan bij 
één van de diakenen.  
 
KOMENDE DIENSTEN   
Zondag  3 juli 2022 9.30 u. Grote Kerk Ds. A.J. van der Bom.  
Collecten: 1e CvK (Instandhouding kerkgebouw), 2e Diaconie (Algemeen). 
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Jongste kinderen komen in de kerkzaal 
 
Slotlied: O eeuwige Vader sterk in Macht 
Couplet 1, 2 en 4 allen 
Couplet 3 door cantor Wijnand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   
O Christus, wiens bestraffend woord 
door wind en water werd gehoord, 
die onder 't stormen rustig sliep 
en wandeld' over 't schuimend diep, 
o wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
3   
O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee! 
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Openingslied psalm 27 : 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis 

 
Votum en groet 
V: Onze hulp, de Naam van de Heer. 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Korte stilte 
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V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid. 
A: En nooit laat varen het werk van zijn handen. 
V: Genade zij u en vrede, van God onze Vader, Jezus Christus de Heer 

en van de heilige Geest. 
A: Amen.  
 
Gemeente gaat zitten 
 
Vervolg openingslied psalm 27 : 3 en 4 
3 Hoe heeft Hij mij ten dage van het kwade 
verborgen in het binnenst van zijn hut: 
geen vijandschap ter wereld kon mij schaden, 
de schaduw van zijn wolk heeft mij beschut. 
Hij stelde mij als op een hoge rots, 
het woelen van mijn vijanden ten trots; 
daarom wil ik met vrolijk feestgerei 
juichen voor Hem, want Hij bewaarde mij! – 
  
4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 

 

Kinderlied 

 
Moment met de kinderen, vervolgens gaan ze naar hun eigen dienst. 
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Orgelspel, improvisatie en Collecte voor een hulphond 
 
Oudere kinderen komen terug in de kerkzaal 
 
Gebeden, afgewisseld met acclamatie “Kom adem ons open” 

 
 
Gelegenheid voor ieder die dat wil, 
een kaarsje aan te steken. 
 
Korte stilte 
 
”Onze Vader” 
Onze Vader die in de hemel zijt,  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen. 
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2e Schriftlezing: Lucas 6 : 27-36 
 
Muziek - We luisteren naar ‘Soldier on’  van Di-Rect 
Vertaling: 
Hou stug vol  
Jij houdt stug vol, vrouw, altijd trouw aan je aard.  
Blijf je winkelwagentje maar voortduwen door de storm  
De meeste mensen gaan er zomaar in mee  
Maar voor jouw gevoel is dit iets wat we ons niet langer kunnen veroorloven  
Jij bent gestopt met geloven in ons verhaal  
Je zegt dat het veel te kort is  
 
Nergens iemand zo dapper als jij  
Je houdt jezelf staande  
 
Er zijn een miljoen verschillende stemmen  
Die je proberen te breken  
Luister alleen naar één stem Die ene binnenin jezelf  
En hou stug vol  
 
Je wordt geregeerd door de heersende winden  
Je hebt je bewapend met een bloemenketting en een gebroken wandelstok  
Het kan niemand wat schelen hoe jij je voelt  
Alsof ze denken dat jouw hart  
Niet evengoed kan bloeden  
We horen de waarheid niet, al zou die ons recht in het gezicht schreeuwen  
 
Nergens iemand zo moedig als jij  
Je houdt jezelf staande  
 
Er zijn een miljoen verschillende stemmen  
Die je proberen te breken  
Luister alleen naar één stem  
Die ene binnenin jezelf  
 
En hou stug vol  
En hou stug vol 
 

Overweging 
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Gebed van inkeer, door een veteraan 
 
Help mij. 
God, bij U hoef ik me niet anders voor te doen dan ik ben.  
Bij u hoef ik geen masker te dragen.  
Bij u hoef ik geen mooi weer te spelen, want U kijkt daar dwars doorheen. 
U kent mij, U doorschouwt mij,  
U weet alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt.  
U kent de mooie en de donkere momenten in mijn leven.  
U kent mijn hart nog beter dan ik het ken. 
 U kent de diepste wonden in mijn hart en in mijn bestaan.  
U aanvaardt mij zoals ik ben en U houdt van me zoals ik ben.  
 
Help mij, om ook mijzelf te aanvaarden zoals ik ben.  
Help mij om van mijzelf te houden zoals U van mij houdt.  
Help mij om mezelf te zijn  
en help me om de mens te worden zoals u mij bedoelt hebt.  
Amen.    
(Tekst van Sander Zwezerijnen, luchtmacht aalmoezenier) 
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Loflied NLB 306  

1e refrein door cantor Wijnand. Gemeente zingt volgende refreinen 

 
Gebed om de Geest 
 
1e Schriftlezing: Jesaja 2 : 2-5 
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Tussenzang NLB 1001 

 
2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 

3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 
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