
 

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg  

 Zondagsbrief 12 juni 2022 

  Dorpskerk Aagtekerke 

  

 
  

 Voorganger: Commissioner Hans van Vliet  

                        van het Leger der Heils  

 Ouderling van dienst: Kees Bosselaar 

 Diaken: Marja Geschiere 

 Kerkrentmeester: Alex Mesu  

  Lector: Rico Geuze  

  Kindernevendienst: Susan de Visser 

  Koster: Rico Geuze  

  Organist: Hanna Reijnhoudt 

  Beeld en geluid: Adri Geschiere   

 

Orde van dienst 

• Kerkenraad komt binnen 

• Welkom door de ouderling van dienst 

• Aanvangslied 103 Loof de Koning heel mijn 

wezen (alle coupletten) 

• Votum en Groet 

o V. Onze hulp is de in de naam van de Heer 

o A. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

o V. Wij begroeten elkaar in de naam van Hem, 

die was, die is en die komen zal. “Genade en 

vrede zij u van God den Vader, en van Jezus 

Christus Zijnen Zoon, in de gemeenschap des 

Heiligen Geestes.”  

• We bidden samen 

• Lied 405 Heilig, heilig, heilig (couplet 1,3 en 4)  

• Lied 705 Ere zij aan God de Vader  

• Wij bidden om het licht van Gods Heilige Geest 

• 1e Schriftlezing: Johannes 3:1–15 (NBV) (lector) 

 

• Tijd voor de kinderen - Kinderlied  

Voordat de kinderen naar de 

kindernevendienst gaan zingen we Lied 

423:1, ‘Nu wij uiteen gaan vragen wij God’. 

• 2e Schriftlezing: Lucas 17: 11 - 19 (lector) 

De Tien melaatsen – Dankbaar zijn  (NBV) 

• Lied in aansluiting op de Bijbellezing: 704  

Dank, dank nu allen God 

• Overdenking: Dankbaar 

• Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen 

• Dankgebed en voorbede – stil gebed – Samen 

bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd 

heeft 

• Aankondiging van de collecte bij de uitgang 

• Slotlied 634 U zij de glorie opgestane Heer 

• Wij heffen samen het Amen aan: Lied 415 

couplet 3 – Amen, Amen, Amen dat wij niet  

• Groet 

Kindernevendienst 

De kinderen worden na de 1e Schriftlezing en lied uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle 

kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.  

Zij horen het verhaal uit Handelingen 3:1-10, De discipelen genezen een verlamde man. 

Na het gesprekje met de kinderen zingen we lied 423:1, ‘Nu wij uiteen gaan vragen wij God’, 

daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. 

Nu wij uiteen gaan vragen wij God: 

ga met Uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteen gaan wens ik jou toe: 

Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 

Collecte  

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

Leger des Heils.  

Het Leger des Heils is een beweging van geloof, liefde, hoop en perspectief, en is ontstaan vanuit de 

overtuiging dat ieder mens recht heeft op het horen van de boodschap van Gods liefde voor alle 

mensen. Het Leger creëert gelegenheden waar mensen elkaar ontmoeten, zij bieden op verschillende 

manieren geestelijke zorg en pastorale bijstand. Het welzijn van mensen is ook afhankelijk van een 

rechtvaardige samenleving. Daarom zet het Leger des Heils zich in voor de rechten op vrijheid, 

huisvesting en zorg. Een dak boven je hoofd, genoeg voedsel, een nieuwe kans als je foute keuzes 

hebt gemaakt…..het zijn basisvoorwaarden voor een menswaardig bestaan. 

 



 

Koffiedrinken na de dienst 

U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie, thee of limonade te drinken in ‘t Voorlokaal en  

elkaar na de dienst te ontmoeten. 

 

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. J. de Visser, 

Aagtekerkseweg 5, Aagtekerke. 

 

Pastoraat 

Voor een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, pastoraal medewerker  

of de voorzitter van de kerkenraad Kees Bosselaar. 

 

Diaconie 

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

email pkad.diaconie@zeelandnet.nl 

 

Pluktuin 

Onze pluktuin aan de Pekelingseweg bij de molen kan weer open.  Het aanbod van bloemen is nog wel 

klein, maar als u daar bij het plukken rekening mee houdt, dan blijven er ook bloemen over voor 

volgende pluksters. De bonnen zijn duurder geworden want deze zomer mogen we ook een 

(afgebakend) deel van de buurtuin gebruiken, waar de dahlia’s geplant zijn. We hebben afgelopen 

najaar veel nieuwe planten gezet en diverse nieuwe dahliaknollen planten gekocht. Bij “ ’t Ouwe 

Durpsuus” kunt u weer een plukbon kopen à € 20,00 waarmee u de hele zomer bloemen kunt plukken. 

Denkt u erom dat u zelf een schaar of mesje mee neemt om te kunnen plukken?   

 

Agenda 

16 juni 19:45u Avondgebed in ’t Voorlokaal. 

19 juni 10:00u Kerkdienst in de Johanneskerk in Domburg.  

  Voorganger: C.J. Don uit Oost-Souburg 

  Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: orgelfonds 

  Autodienst: Stefan Quist, tel. 06-52363354. 

     

 

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