
 

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg  

                  Zondagsbrief 14 augustus 2022 

 Johanneskerk Domburg  

  

 
  Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet 

  Ouderling van dienst: Tiny Littel 

  Diaken: Marja Geschiere 

 Kerkrentmeester: Roelof Francke  

 Lector: Marja de Visser 

  Kindernevendienst: Hannie Bosselaar 

  Crèche: Anneke van Dam 

  Koster: Adri Marinissen  

  Organist: Cocky Klaver 

Beeld en geluid: Martien Quaak 
 

Orde van dienst 

Zie bijgevoegde liturgie.  

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 6:1-23, De ark van God in Jeruzalem gebracht. 

Collecte 

Bij de uitgang zijn 2 collectes; 1 kerk en diaconie en de extra collecte, deze week bestemd voor kerkradio/tv. 

Koffiedrinken na de dienst 

U bent van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in De Poort (gebouw achter de kerk). 

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. de Kam, Prinseweg 3A, Domburg. 

Gemeenteleven 

-Mw. Dien Dekker, is na een val onverwachts opgenomen in SVRZ Ter Schorre, We wensen haar sterkte en  

Gods zegen toe in een goede plek om te wonen. Voor wie een kaartje wil sturen, haar adres is Ravel nr.18  

per adres: SVRZ Ter Schorre, Bachlaan 90, 4536 GD Terneuzen. 

-Dhr. Ariaan Louws, Ooststraat 4, 4363 AM Aagtekerke, is na een acute opname thuisgekomen uit het 

ziekenhuis met een slechte uitslag. We wensen Ariaan en Ma en hun kinderen kracht toe in deze moeilijke 

tijd en de nabijheid van God in wat is en komt. Laten we met Ariaan en Ma meeleven in onze gebeden  

en/of een kaartje. 

Open kerken 

Openstelling Johanneskerk Domburg 

De Johanneskerk zal open zijn voor bezoekers op de dinsdagen van 20.30-21.30 uur tot en met  

dinsdag 30 augustus, Tijdens de openstelling is er orgelspel en de wereldwinkel is aanwezig.  

Op de woensdagavonden is de kerk open van 20.30-21.30 uur met op woensdagavond 17 augustus  

Concert Marcel van der Poel & Vocal group op 17 augustus 

In het zomerprogramma van de Johanneskerk in Domburg ontvangen we op woensdagavond 17 

augustus  Marcel van der Poel & Vocal group. Marcel heeft zich na zijn studie aan het conservatorium 

ontwikkeld tot een veelzijdig pianist, zanger en dirigent. Hij is te gast met een muzikaal programma rond het 

thema Denken, doen en dromen. Het concert zal een gevarieerd programma hebben van psalmen van nu, licht 

klassiek,  liederen uit Taizé en Gospel. U kunt zowel luisteren als meezingen. Aanvang 20.30 uur (tot uiterlijk 

21.45 uur). Toegang gratis, er is een collecte voor de onkosten bij de uitgang. 

Op de donderdagavonden bieden we met het thema Zomerstilte wekelijks van 14 juli tot 8 september  

een meditatief uur aan van 20.30 - 21.30 uur, wisselend in de Dorpskerk in Aagtekerke of in de  

Johanneskerk in Domburg. Zowel gemeenteleden als gasten, van harte welkom! 

Donderdag 18 augustus – Lectio divina / meditatieve schriftlezing – Johanneskerk Domburg.  

Aanvang: 20:30u. Vragen over programma Zomerstilte - ds. Evelyn Quaak-Kloet – tel.0628167645.  

Openstelling Dorpskerk Aagtekerke 

De hele zomer (tot Open Monumentendag op 10 september) is de Dorpskerk op zaterdagmiddag van  

13.00-16.00 uur open voor bezichtiging. Er is de expositie ‘Openbaerieng in beeld’ te zien van  

Jopie Minnaard-Verheijke. 



 

Tentdienst 

We kunnen terugkijken op een prachtige overvolle tentdienst. 

De collecte bestemd voor de onkosten en bootvluchtelingen heeft het mooie bedrag van € 969,10 opgebracht! 

Alle gevers hartelijk dank! 

 

Happen en Trappen in 4 clusterdorpen 

Wanneer: donderdag 22 september 2022. 

Aanvang: 17.30u. op de 1e locatie, slotborrel om 21.30u ‘Bij de Koster’ te Westkapelle.  

Misschien bent u bekend met het fenomeen dineren en tussen de gangen verplaatsen naar een volgende 

eetlocatie, dat is precies wat we willen organiseren met de 4 gemeenten in ons cluster. 

In de Bijbel wist men het al; aan tafel en onderweg zijn, daar komen de gesprekken op gang.  

De wisseling van plaats, koks en gezelschap maakt het tot een levendige avond met gezelligheid  

en ontmoeting tussen mensen van de dorpen Aagtekerke/Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.  

Op bovenstaande plaatsen worden de gerechten in of nabij de kerk geserveerd, waarbij de kerk van uw  

eigen dorp dient als startlocatie, hier wordt ook het verdere verloop van de route en avond bekend gemaakt.  

Om 21.30u eindigen we gezamenlijk voor koffie/thee/borrel ‘Bij de Koster’ aan de Markt te Westkapelle. 

Deadline voor aanmelden: 1 september 2022 

Aanmeldingen: via klein-paradijs@zeelandnet.nl, of tel.: 58 24 59  en via inschrijflijst achterin de kerken. 

Kosten: voor het 3-gangen locatie-diner en de slotborrel wordt een bijdrage van € 5,00 p.p. gevraagd. 

Vervoer: in principe op de fiets, maar vervoer per auto kan ook (samen rijden). 

We hebben ook mensen nodig die iets willen maken voor het diner. Dit kan bijv. een voorgerecht zijn of  

(een deel) van een hoofdgerecht of een nagerecht.  

Wilt u iets maken, dat dan graag bij uw aanmelding aangeven. Ook evt. dieet wensen graag doorgeven.  

Georganiseerd door: Commissie clusterdienst Aagtekerke/Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle.  

Hannie Bosselaar  en Anneke Francke. 

Agenda 

16 augustus 20:30-21.30u Openstelling Johanneskerk Domburg -orgelspel en de wereldwinkel. 

17 augustus 20:30u Openstelling Johanneskerk Domburg – concert –  

  Marcel van der Poel piano en zang met vocaalensemble. 

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

18 augustus 20:30u Zomerstilte-Lectio divina/meditatieve schriftlezing–Johanneskerk Domburg 

20 augustus 13.00-16.00u Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met expositie `Openbaerieng in  

  beeld’ van Jopie Minnaard-Verheijke. 

 

21 augustus 10:00u Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke 

  Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet. 

  Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen. 

  Kindernevendienst/crèche  /  Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232. 

21 augustus 10:00u Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg 

  Voorganger: dhr. D. van Leeuwen uit Middelburg. 

  Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen. 

  Kindernevendienst  /  Autodienst: Henk Littel, tel 586665. 

 

 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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