
 

Protestantse Gemeente  

Aagtekerke-Domburg 
        

 Zondagsbrief 10 april 2022 

        ~Palmpasen~ 

Dorpskerk Aagtekerke 
 

  

 

  

 Voorganger: ds. C. Bakker uit Middelburg 

 Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud 

 Diaken: Hannie Bosselaar 

 Kerkrentmeester: Alex Mesu 

 Lector: Rico Geuze 

 Organist: Hanna Reijnhoudt 

 Koster: Jan de Visser 

 Kindernevendienst: Cortine Wisse  

 Beeld en geluid: Stefan Quist 

 

Orde van dienst 

Welkom door ouderling van dienst - stil gebed 

Aanvangslied  281: 1, 2 

Votum en Groet 

Psalm 118: 1, 3, 9 

Gebed om ontferming 

afgesloten met het zingen van lied 547 A 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 50: 4-7 (lector) 

Psalm 121: 1, 2 

Paasproject kindernevendienst 

Lied 806: 2  
Kinderen gaan naar de nevendienst 

 

Tweede Schriftlezing: Lukas 19: 29-40 

Lied 552 

Preek 

Muziek 

Lied 550 

Kinderen komen terug in de kerk 

Gebeden 

Slotlied 556: 1, 2, 5 

Zegen. 

 

Collecte 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor kerk en diaconie, de extra collecte is bestemd voor pastoraat 

en eredienst. Alle doeleinden van harte aanbevolen! 

 

Uitleg bij de bloemschikking 

In de schikking is een kruis te zien. De rode rozen staan symbool voor liefde; Jezus stierf voor ons. 

De handvormige bladeren symboliseren dragende handen: Jezus draagt onze schuld. 

 

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw D. Dekker-Sanderse, 

Burg. Bosselaarstraat 2, Aagtekerke. 

 

Paasproject kindernevendienst: Beloofde land in zicht 

De reis naar het beloofde land 

10 april 2022: Jezus het Paaslam Lucas 23:32-49 en 1 Petrus 1:18-19 

Vandaag horen we over de kruisiging en de graflegging van Jezus. Het sterven van Jezus zorgt voor 

redding van de mensen. Op de kijktafel wordt een bakje met net gezaaid tuinkers geplaatst. Jezus 

wordt begraven in een rotsgraf, maar zijn dood brengt bevrijding en nieuw leven. De tuinkers is 

begraven in zand, maar geeft rond Pasen nieuw leven. Op de zesde plaat is het kruis te zien en een 

lam. Het lam verwijst naar Jezus als Paaslam. 

 

Koffiedrinken na de dienst 

Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ‘t Voorlokaal onder het genot van 

een kopje koffie, thee of limonade. 

 

 

  



 

Jeugdkerk 

Vanmorgen is er jeugdkerk in Oostkapelle voor jongeren vanaf groep 8 tot 18 jaar. 

Paas-zanguurtje 

Vanavond is er Paas-zanguurtje. Samen zingen maakt blij! Henk Littel begeleidt ons op keyboard.  

Van 19.00- 20.00 uur in 't Voorlokaal. Voor wie na afloop nog even wil blijven is er thee of koffie.  

En neem gerust iemand mee, van harte welkom! 

 

Pastoraat 

Voor een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met ds. Evelyn Quaak-Kloet 

Dat kan via het emailadres: pkad.predikant@zeelandnet.nl  of telefoon  0628167645.                     

Adres: Dorpsplein 47, 4363 AB Aagtekerke. 

 

Diaconie 

Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan contact opnemen met de diaconie: tel. 582704 of per 

email pkad.diaconie@zeelandnet.nl 

 

Gemeenteleven 

Bericht van overlijden 

Op 3 april is overleden ons gemeentelid mw. L.J. Geldof-Zandee in de leeftijd van 54 jaar.  

Afgelopen vrijdag heeft de begrafenis plaatsgevonden. Wij bidden om kracht voor haar man en 

familie in deze verdrietige tijd. 

 

Verjaardagen 

-Op 14 april viert mevrouw F.M. Bierens-Pouwer, Burg. Geuzestraat 39, 4363 AP Aagtekerke,  

haar 97e verjaardag.  

-De heer S. Bosselaar, Bergwegje 2, 4363 RG Aagtekerke, viert op 18 april zijn 85e verjaardag. 

Beiden van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst. 

 

Agenda  

10 april 10.00u  Jeugdkerk in Oostkapelle  

10 april 19.00u  Paas-zanguurtje in ’t Voorlokaal 

11 april 19.00u  Vesper in de Johanneskerk Domburg 

12 april 19.00u  Vesper in de Johanneskerk Domburg 

13 april 19.00u  Vesper in de Johanneskerk Domburg 

14 april 19.00u  Witte donderdag, kerkdienst in de Johanneskerk Domburg  

   Viering Heilig Avondmaal. m.m.v. Hanna Reijnhoudt orgel 

   Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: KIA Werelddiaconaat Moldavië 

15 april 19.00u  Goede vrijdag, kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke   

   m.m.v. Hanna Reijnhoudt orgel en Lian Jobse dwarsfluit 

16 april 21.00u  Stille zaterdag, Paaswake in de Dorpskerk Aagtekerke      

17 april 10.00u  Pasen, kerkdienst in de Johanneskerk Domburg   

  vanaf 9:50 uur paasliederen zingen 

  m.m.v. Hanna Reijnhoudt orgel en Ellen Passenier trompettist 

  Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: Zending/vredesweek 

  Voorganger in bovengenoemde kerkdiensten is ds. Evelyn Quaak-Kloet 

 

 

     De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst 

 
 

De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn ook met beeld en geluid mee te vieren via  www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerktelefoon 

De Vespers alleen met geluid, de overige diensten met beeld en geluid. 

 
 

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 van onze kerk? 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  
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