
  

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg 

                  Zondagsbrief 1 januari 2023 

    Dorpskerk Aagtekerke 

       -Nieuwjaar - 

  

   

 

 Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet 

  Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud 

  Diaken: Marja Geschiere  

  Kerkrentmeester: Roelof Francke  

  Lector: Diny Coomans 

  

 

 Kindernevendienst: Annika Hoogendoorn 

 Crèche: Hannie Bosselaar 

 Koster: Jan de Visser 

 Gastheer: Henk Minderhoud 

 Organist: Johan van Moolenbroek 

 Beeld en geluid: Martien Quaak 

  
Orde van dienst 

Zie bijgevoegde liturgie.  

 

  

Crèche 

Voor de allerkleinsten is er crèche in ’t Voorlokaal.  

 

Kindernevendienst 

De kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen van de basisschool zijn welkom om 

aan te sluiten. De kindernevendienst werkt met de methode Bijbel Basics, ontwikkeld door het 

Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap.  

Vandaag praten we in de kindernevendienst over het verhaal uit Lucas 2:41-52 de twaalfjarige Jezus in 

de tempel. Jezus die iedereen verbaast omdat Hij zulke verstandige dingen zegt. 
  

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar Josien en Dik Blom, ’t Vievertje 9, 

Aagtekerke. We wensen hen sterkte na het overlijden van de broer van Josien. 

 

Koffiedrinken na de dienst 

Na de dienst bent u van harte welkom in ’t Voorlokaal om onder het genot van een kopje koffie, thee of 

limonade elkaar te ontmoeten en een goed nieuwjaar te wensen. 

  
Collecte 

Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1e voor kerk en diaconie, 2e is de    

extra collecte, deze week bestemd voor het plaatselijk diaconaat.                             

                

 

  

Van de kerkrentmeesters 

QR codes 

Met ingang van 2023 worden in de zondagsbief bij de collectedoelen ook QR codes vermeld.  

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de camera van uw mobiele telefoon 

scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift 

digitaal overmaken. 

 

Gemeenteleven 

Op 6 januari viert mw. M. Dekker-Louws, Blumstraat 4, 4363 AX Aagtekerke, haar 88e verjaardag. 

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 

 

 

 

 

 

 

 



Cursus Opnieuw beginnen 

In de geloofscursus Opnieuw beginnen van zes avonden (eenmaal per 2 of 3 weken) bieden wij u/jou 

een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema’s op allen die willen zoeken 

naar zin, inspiratie en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.  

De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met 

geloofs-en levensvragen. In zes donderdagavonden vanaf 9 februari tot en met 13 april komen we bij 

elkaar. Na de inleiding praten we door in kleine groepjes, de afsluiting is in de kerkzaal met een 

beeldmeditatie of korte viering. 

Belangstellenden van buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom! 

Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke.  

Info/aanmelding uiterlijk 15 januari bij ds. Evelyn Quaak-Kloet tel,0628167645. Email: 

pkad.predikant@zeelandnet.nl  

Aanvang 19.30 uur. De kosten voor de gehele cursus inclusief het werkboek, koffie/thee en een glaasje 

zijn 22 euro. De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 10 personen. 

Bij de uitgang vindt u een flyer met meer informatie voor uzelf en/of om een bekende uit te nodigen mee 

te doen. 
 

Autodienst 

Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van de autodienst waarbij gemeenteleden worden opgehaald voor  

de kerkdienst in Aagtekerke of Domburg.  

De autodienst houdt in dat er elke week auto’s met chauffeurs beschikbaar zijn om mensen naar de kerk 

te brengen. Gaat u zelf met de auto naar de kerk meldt u dan aan als vrijwilliger om een gemeentelid in 

uw eigen auto mee te nemen naar de kerk, en weer thuis te brengen. Aanmelden via mail of telefonisch 

bij de scriba, Henk Littel tel. 586665 e-mail pkad.scriba@zeelandnet.nl 

 

Agenda 

4 januari 19:30u Leeskring Bonhoeffer in de Poort Domburg. 

5 januari 15:30u Moderamenvergadering in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

8 januari  10:00u Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg 

  Voorganger: ds. L.C.P. Deventer uit Kapelle. 

  Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: restauratiefonds. 

  Kindernevendienst/ Crèche.   

  Autodienst: Henk Littel, tel. 06-22473723. 

8 januari 10.00u Jeugdkerk in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

 

 
 De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopij zondagsbrief svp inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl 

Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten over onze gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de scriba  

dhr. H. Littel tel. 586665, email: pkad.scriba@zeelandnet.nl 

Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl  
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn mee te vieren via  www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerktelefoon. 
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