Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 11 september 2022
Dorpskerk Aagtekerke
- Viering Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Diaken: Renske Daanje
Kerkrentmeester: Alex Mesu
Lector: Jojanneke Quist

Kindernevendienst: Marleen Mesu
Crèche: Hannie Bosselaar
Koster: Lia Dekker
Organist: Hanna Reijnhoudt
Beeld en geluid: Stefan Quist

Orde van dienst
Thema: Een plaats van ontferming
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Binnenkomst

Preek
Gevolgd door een moment van stilte
HET ANTWOORD

Welkom (ouderling van dienst) Stil gebed

Lied Aan Tafel - Sela

- gemeente gaat (indien mogelijk) staan-

-De kinderen komen terug-

Zingen Lied 910:1,2

Gebeden

Groet en Bemoediging
V.de Heer is met u
A.OOK MET U IS DE HEER

Viering van het heilig Avondmaal

V.Onze hulp is in de naam van de Heer
A.DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.Hij die van ons houdt als een vader en moeder
A.en met ons meegaat als Herder en Heer
V.en allen draagt in liefde, troost door zijn Geest
A.WIJ BRENGEN HEM ONZE LOF EN DANK
ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN. AMEN
Zingen Lied 910:3,4
- gemeente gaat zittenInleiding thema – IONA een plaats van ontferming
Gebed om ontferming: zingen lied 833
Lofprijzing zingen lied 871
HET WOORD
Gebed
Moment met de kinderen
Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar
Schriftlezing NT Johannes 14:23-29 - lector
Zingen Hemelhoog Lied 386: Wil je opstaan

Tafellied: Hemelhoog 554
VAN BINNEN NAAR BUITEN
Slotlied Geloofsbelijdenis Hemelhoog 344
1. Ik geloof dat God mijn Vader,
Bron van alle het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is
2. Ik geloof dat Jezus Heer is
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
3.Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
Eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!
Wegzending en zegen
Gezongen Amen

,

Kindernevendienst
De kinderen worden uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen van de basisschool zijn welkom
om aan te sluiten. Zij horen het verhaal uit 2 Samuël 15:1-16:14, Absalom pleegt een staatsgreep.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1e voor kerk en diaconie, 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor
pastoraat en eredienst.
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in ‘t Voorlokaal (gebouw achter de kerk).
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar een gemeentelid.
De naam wordt a.s. zondag afgekondigd in de kerkdienst.
Gemeenteleven
Verhuizing
Dhr. Kees Lievense is afgelopen week verhuisd naar Simnia, woning 6 , kamer 106.
We wensen hem Gods zegen toe en een goede plek om te wonen.
Huwelijksjubileum
Op 14 september zijn Henk en Tiny Littel, Geschieresweg 2-x, 4363 NP Aagtekerke, 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Vanuit het pastoraat
Op zondagmorgen ligt er bij de ingang van de kerk een kaart om te tekenen. Deze kaart gaat als groet van de
gemeente naar een gemeentelid. U kunt hiervoor namen noemen naar wie de kaart gaat via het emailadres van
het pastorale team pkad.pastoraat@zeelandnet.nl
Te koop
Ook dit jaar zijn er weer, ten bate van de diaconie geteelde, tomaten te koop.
In het verkoopstalletje van Marja Geschiere (Zeeuws Knoopje) liggen zakjes van
± 750 gram €1,-- en ± 1500 gram € 2,--.
Voor grote hoeveelheden van bijv. 5 of 10 kg graag even bellen naar 06-20 01 44 55.
Bij voorbaat dank voor uw steun!
Gevraagd lege jampotjes en kleine glazen flesjes, zie afbeelding.
Agenda
13 september 19:30u
15 september 19:45u
18 september 10:00u

Kerkenraadsvergadering.
Avondgebed in ’t Voorlokaal.
Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. C.J. Don uit Oost-Souburg.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.
Kindernevendienst / Crèche
Autodienst: Ina de Visser, tel. 06-57340303.

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.

