
  

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg 

                  Zondagsbrief 12 maart 2023 

    Dorpskerk Aagtekerke 

        

 
  

Voorgangers: commissioners Hans en Marja van Vliet 

oud leiders van het Leger des Heils in Nederland,  

Tsjechië en Slovakije, wonend in ‘s Gravenpolder. 

  Ouderling van dienst: Hannie Bosselaar 

  Diaken: Renske Daanje 

  Kerkrentmeester: Roelof Francke  

  Lector: Christine Dekker 

 

  

 Koster: Jan de Visser 

 Kindernevendienst: Marleen Mesu 

 Crèche: Anneke van Dam 

 Gastheer: Wim Bosselaar 

 Organist: Johan van Moolenbroek 

 Beeld en geluid: Walter Louws 

 

  
Orde van dienst  

• Welkom door de ouderling van dienst - Stil gebed 

• Aanvangslied Lied 885 Groot is uw trouw (alle 

coupletten) 

• Votum en Groet 

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

• A. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

• 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.”  

• Inleidende woorden 

• Gebed van verootmoediging 

• Genadeverkondiging  

• Lied  Opwekking: 136 Opwekking: Abba 

Vader,U alleen (alle coupletten) 

• Lied 413 : 1,2 en 4 Grote God, wij loven U  

• Wij bidden om het licht van Gods Heilige Geest 

• 1e Schriftlezing: Jozua 6: 13 – 5  en vers 15 - 20  

(NBV) Lector 

• Tijd voor de kinderen - Projectlied (beamer)  - 

kinderen naar de kindernevendienst 

• 2e Schriftlezing: Mattheus 28 :  16 – 20   

(NBV) Lector 

• Lied in aansluiting op de Bijbellezing:   

• 868 : 1, 2, 4 en 5 Lof zij de Heer  

• Overdenking: Vertrouwen op Gods beloften 

• Lied 904 : 1,2 3 en 5Beveel gerust uw wegen   

• Dankgebed en voorbede – stil gebed – Samen 

bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd 

heeft 

• Aankondiging van de collecte bij de uitgang 

• Slotlied 968 : 1, 2 en 5De ware kerk des Heren  

• Wij heffen samen het Amen aan:  

• Lied 415 : 3 – Amen, Amen, Amen dat wij niet  

• Groet 

 

 

Crèche 

Voor de allerkleinsten is er crèche in ’t Voorlokaal.  

 

Kindernevendienst  

Alle kinderen die op de basisschool zitten worden uitgenodigd om mee te gaan naar onze eigen ruimte.  

Wij werken met de methode van Bijbel Basics. Wie? Wat? Waar! Op zoek naar wie Jezus is  

Deze zondag is de derde van een blok met zeven verhalen rond de vraag wie Jezus is. Op deze zondag 

staat Lucas 7:36-50 centraal: Jezus vergeeft een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidt. 

Voor in de kerk staat een “kerkraam” van karton. Vandaag openen we het derde luikje in de 

veertigdagentijd. 

 

Jeugdkerk 

Vanmorgen is er jeugdkerk (12-18 jaar) in Aagtekerke. 

 

 

 

 



 

 

Liturgische bloemschikking  

Het thema in deze 40-dagentijd is: Wie? Wat? Waar! 

Vandaag de vraag: Wie is Hij dat Hij de zonden van mensen vergeeft? 

In de schikking zijn fresia’s verwerkt om de geur en ze zijn beeld van  vertrouwen. De katjes zijn het 

beeld van het evangelie door de levenskracht.  

 

De bloemen van deze zondag gaan als groet van de gemeente naar Linda en Peter Maranus,  

Ooststraat 14, Aagtekerke, We wensen hen sterkte in deze zeer moeilijke tijd. 

 

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. 

  

 Collecte 

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

 extra collecte, deze week bestemd voor diaconaal steunfonds. 

 

     

  

  1e collecte         extra collecte                               

Ontmoetingsbijeenkomsten 

We zijn dankbaar dat er veel gemeenteleden positief gereageerd hebben op de uitnodiging voor de 

ontmoetingsavonden (21, 23 en 28 maart) en -middag 22 maart. 

Als het goed is heeft U – in antwoord op uw aanmelding – per email of via de telefoon bericht gekregen 

wanneer (datum en plaats) u bent ingedeeld.  

Wanneer u geen bericht heeft ontvangen, wilt u dan een email sturen naar ouderling Ellis Minderhoud, 

email fam.minderhoud@zeelandnet.nl . De lijst met de groepsindeling is in te zien in de consistorie van 

beide kerken. Wij komen samen rondom het thema “Loslaten en Vasthouden” en hopen op gezegende 

bijeenkomsten. Van harte welkom! 

 

 

 

Agenda 

14 maart  18:30u Tieners-Connect in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

14 maart   19:30u Kerkenraadsvergadering in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

15 maart   19:30u Leeskring Bonhoeffer in de Poort Domburg. 

16 maart    19:30u Geloofscursus ‘Opnieuw beginnen’ in ’t Voorlokaal Aagtekerke.  

19 maart    10:00u Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg – Dienst voor jong en ouder 

   Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet. 

Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: pastoraat en eredienst. 

   Kindernevendienst / Crèche.   

   Autodienst: Henk Littel. Tel.06-22473723. 

 
  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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