
PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN –  
Grote Kerk op de Markt 

Liturgie voor zondag 5 februari 2023  
5e Zondag na Epifanie – Septuagesima 
Kleur Groen 

 
 
 
 
 
Orgelspel  Fantaisie nr. 3  Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 
Paaskaars wordt aangestoken 
 

   Gemeente gaat staan 
 
Welkom 
 
Bemoediging en Groet             NLB Lied 291d 
 
Intredelied              NLB Psalm 67: 1, 2 en 3

       
     Gemeente gaat zitten  

 
Kyrie en Gloria               NLB Lied 299j 
 
Gebed van de zondag 
 
Kinderlied                NLB Psalm 8b 
 
Moment met de kinderen 
 
1e Schriftlezing 1 Korinthe 2: 1-5    Antwoordlied NLB Lied 905: 1, 2, 3 en 4 

 
2e Schriftlezing Matteüs 5, 13-16     Antwoordlied NLB Lied 838: 1 en 2 

 

Gert Scholten, voorganger 

Maria Vogelsang, lector 

Ronald van der Veen, organist 
 



Overdenking 
 
Orgelspel ‘O, grote God die liefde zijt’  Jaap Nieuwenhuijse (1941-2008) 
 
Lied              NLB Lied 838: 3 en 4 
 
Dankgebed – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader 
 
Collecte voor het Werelddiaconaat* 
* Pakistan - Vaktraining voor jongeren 

Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp in Zeeland 
plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoten door 
geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de 
mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 
onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De 
organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een 
universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest 
die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch 
zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze 
achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  
 
De kinderen keren terug in de kerkzaal 
 
Slotlied             NLB Lied 1000: 1, 2, 3, 4 en 5 

 
Zending en zegen  
 
Orgelspel  Fanfare                         Guy H. Eldridge (1904-1976) 

 

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om limonade, thee of koffie te 
drinken in de Hans Leijdekkerszaal. 
 
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag. 
 
Kerkdiensten zijn terug te zien en te beluisteren op kerkdienstgemist.nl 

http://pgschagen.nl/kerkdiensten


MED ED ELINGEN P rotestantse  Ge mee nte  Sch agen      
5  f eb ru ar i  2023  

 

BLOEMENGROET vanmorgen ter bemoediging naar de fam. 
Balder. Wilt u de bloemen wegbrengen, meldt u dan bij één 
van de diakenen.  
 

KOMENDE DIENSTEN   
Zondag 12 februari 2023 10.00 u. Grote Kerk Schagen, ds. Arie Jan van der 
Bom. Collecten 1. Kerk Pastoraat 2. Diaconie Kerk in Actie * 
 
* Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door 
langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. 
Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van 
Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond 
vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen 
droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze 
kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere 
bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst 
tegenvalt. 
 
AGENDA (uitgebreide info in ‘Onze Kerk’)  
Vrijdag 17 februari 2023 18.00 u. Grote Kerk Schagen HL-zaal. 
Internationaal koken. Opgave – maximaal 30 personen – vóór 14 februari 
opgeven bij: Corine Leijdekkers, tel. 0224 212601. Email: 
cleijdekkers@kpnmail.nl of Marijke van Harskamp, tel 0224 214039. Email: 
mvanharskamp@quicknet.nl We starten om 15.00 u. met de 

voorbereidingen en we gaan ± 18:00 u. aan tafel te gaan. De kosten 
worden gedeeld. U bent van harte welkom. 
 
Zondag 19 februari 2023 15.00 u. Kerk Eenigenburg. Het Grenslandduo 
zingt liederen door Ed Stokman geschreven op Nederlandse gedichten. De 
gedichten zijn van o.a. Kopland, Vasalis, Manuel Beckett en andere 
dichters. 
De kerk gaat open om 14.30 u. Entree en koffie en thee in de pauze zijn 
gratis. Bij de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.  

mailto:cleijdekkers@kpnmail.nl
mailto:mvanharskamp@quicknet.nl


 
Kopij zondagse mededelingen s.v.p. vóór donderdag 9 februari 2023 
20.00 u. naar pknschagenzm@outlook.com  
 

 

 
Privacy Wij gaan zorgvuldig om met uw privégegevens. 
 
 
 
 

 
De oude Grote Kerk Schagen 
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