
  

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg 

                  Zondagsbrief 13 november 2022 

 Johanneskerk Domburg  

      

 

 

  

 

 
Voorganger: ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande 

Ouderling van dienst: Ineke de Haas 

Diaken: Renske Daanje 

Kerkrentmeester: Johan Dekker 

Lector: Marja de Visser 

  Kindernevendienst: Annelies Willemse 

  Crèche: Hannie Bosselaar 

  Koster: Adri Marinissen  

  Organist: Jos Meeuwsen 

  Beeld en geluid: Walter Louws 

 

Orde van dienst 

Orgelspel 

Welkom door ouderling - Moment van stilte en inkeer 

Aanvangslied – LB 9:1, 2, 5 

Bemoediging en groet 

Lied – LB 9:7, 9 10 

Gebed om ontferming 

Gloria-lied – LB 754 

Gebed van de zondag 

Thora-lezing – Exodus 3:1-15 (lector) 

Lied – LB 324 

Kinderen gaan naar de nevendienst –  

lied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 

Evangelie-lezing – Lucas 20:27-38 

Lied – LB 339a 

Verkondiging 

Lied – LB 760 

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

Gebeden 

Aankondiging inzameling van de gaven 

Slotlied – LB 758 

Heenzending en zegen 

Orgelspel 

Collecten bij het verlaten van de kerk 

 

Crèche 

Voor de allerkleinste is er crèche in de Poort.  

Lijkt het je leuk om mee te draaien dan graag een berichtje naar fam.minderhoud@zeelandnet.nl 

 

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 Lukas 18:9-14,  De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. 

 

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 de Poort. 

 

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. B. Boogaard-Passenier, Aanloop 33, 

Domburg. 

 

Jeugdkerk 

Vanmorgen is er jeugdkerk in Grijpskerke. 

 

Gespreksgroep jongvolwassenen ‘Over geloof gesproken’   

Vanavond komt de jongvolwassenengroep om 18.30u. weer bij elkaar in ’t Voorlokaal. 

 
Eeuwigheidszondag  

Zondag 20 november is het de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar, ‘Eeuwigheidszondag’. In deze dienst  

in de Johanneskerk Domburg waarin ds. Evelyn Quaak-Kloet zal voorgaan, worden de gemeenteleden die in  

het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden herdacht.  

 

 

 

 

 

mailto:fam.minderhoud@zeelandnet.nl


Van de kerkenraad 

Ambtsdragersverkiezing 

Begin oktober heeft de gemeente de gelegenheid gehad om namen in te dienen van gemeenteleden die geschikt  

zijn voor het ambt van ouderling. Op basis van door kerkenraad en gemeente genoemde leden is een lijst  

opgesteld van gemeenteleden die deze weken door de predikant bezocht worden om te vragen of zij bereid zijn 

ouderling te worden. 

 

Gemeenteavond 23 november 

U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond op 23 november in De Poort in Domburg.  

De agenda staat op de uitnodiging. Het thema van de inleiding van onze predikante is Hoop hervinden, op zoek  

naar betekenisvol en gelovig kerk-zijn. We willen daarna ook met elkaar in gesprek gaan.  

Inloop om 19.30u met koffie en thee. We beginnen de vergadering om 20.00u. Komt allen! Van harte welkom. 

 

Van de Diaconie  

Etentje voor de ouderen en alleenstaanden 

Op woensdag 23 november zorgen wij van de diaconie dat  er in het Voorlokaal een heerlijke warme maaltijd op 

tafel komt. Iedereen die wil komen, is uitgenodigd. We starten om 11.00 uur met een glaasje en rond  

13.00/ 13.30 uur sluiten we weer. Opgave graag voor 21 november bij Marja Geschiere 0118582704 of via 

pkad.diaconie@zeelandnet.nl 

 

Inzamelactie ontbijtkoek 

De voedselbank krijgt veel nieuwe aanvragen van families waar het zwaarder wordt. 

Zo werd ons als diaconie gevraagd om frequenter te helpen. Daarom willen we u het volgende vragen.  

Wilt u elke keer als u naar de kerk komt een ontbijtkoek meenemen. 

Dit zamelen we de 4 zondagen van november in. Ook kunt u uw statiegeld bonnetjes inleveren van de MCD,  

wat wij ook weer omzetten in ontbijtkoek. 

 

Van de ZWO 

Herfstmarkt ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 VAN 10:00 - 15:00 uur 

De ZWO organiseert een gezellige herfstmarkt in en om het voorlokaal op het Dorpsplein in Aagtekerke. 

Heerlijke wafels en oliebollen, leuke handwerken, warme sokken e.d., bosjes bloemen en planten, bloemstukjes  

en kerstdecoratie, ambachtelijke jam / advocaat / babbelaars / taarten, spullen uit Gambia, en nog veel meer moois. 

Opbrengst voor Elizabeth die in Azië werkt voor de stichting Wycliffe bijbelvertalers (www.schriftgebruik.nl). 

Allen welkom! 

Schoenendoosactie  

U kunt de schoenendozen voor de schoenendoosactie op maandag 14 november (8.15 - 8.45u.) en dinsdag  

15 november (13.15 - 13.45u.) inleveren in ’t Voorlokaal in Aagtekerke. 

 

Agenda 

13 november 18:30u Gespreksgroep jongvolwassenen ‘Over geloof gesproken’ in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

15 november 18:30u Connect (tieners 12-18 jaar) in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

15 november 19:30u Kerkenraadsvergadering in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

16 november 19:30u Leeskring Bonhoeffer in de Poort Domburg.  

17 november 19:45u Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

18 november    v.a. 17:30u Gezamenlijke maaltijd in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

19 november 10:00-15:00u Herfstmarkt in en om ’t Voorlokaal op het Dorpsplein in Aagtekerke. 

20 november  10:00u Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg - Eeuwigheidszondag -  

  Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet 

  Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: plaatselijk diaconaat. 

  Kindernevendienst/ Crèche     

  Autodienst: Henk Littel, tel. 06-22473723. 

20 november 19:00u Zanguurtje in ’t Voorlokaal. 

 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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