
  

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg 

                  Zondagsbrief 15 januari 2023 

    Dorpskerk Aagtekerke 

        

  

  Voorganger: ds. J. Nauta uit Middelburg 

  Ouderling van dienst: Kees Bosselaar 

  Diaken: Ina de Visser 

  Kerkrentmeester: Andries Dekker 

  Lector: Anneke Francke 

 Kindernevendienst: Cortine Wisse 

 Crèche: Laura de Witte 

 Koster: Lia Dekker 

 Gastheer: Wim Bosselaar 

 Organist: Hanna Reijnhoudt 

 Beeld en geluid: Stefan Quist 

Orde van dienst 

Welkom door de ouderling van dienst - Stil gebed  

Aanvangslied : Psalm 66: 1,3 

Votum en groet  

Psalm 66: 7  

Kyrie, met als responsie: Lied 301e 

Gloria: Lied 218 

Gebed om het licht van Gods Heilige Geest  

1e Schriftlezing: Amos 9: 11-15 (door de lector) 

Lied 791: 1,5,6 

Moment met de kinderen, zingen Lied 423: 1 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

2e Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 

Lied 525: 1,4,5 

Overweging 

Lied 526: 3,4 

Onder naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst  

Dankgebed en voorbeden -  Stil gebed -  Samen bidden 

van het Onze Vader  

Inzameling van de gaven wordt bij de uitgang gehouden 

Slotlied Lied 418 

Zegen, beaamd door een driemaal gezongen ‘Amen’ 

 

 

Crèche 

Voor de allerkleinsten is er crèche in ’t Voorlokaal.  

Kindernevendienst 

De kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te 

sluiten. De kindernevendienst werkt met de methode Bijbel Basics, ontwikkeld door het Nederlands Vlaams 

Bijbel Genootschap. In de kindernevendienst praten we over het verhaal uit Lucas 4:14-22, Jezus leest in de 

synagoge van Nazaret een tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor.  Jezus zegt dat die tekst op dat moment 

werkelijkheid is geworden. Jezus die door God is gestuurd om mensen die het moeilijk hebben te helpen.  

  

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als welkom en groet van de gemeente naar familie van Belzen, 

Burg. Geuzestraat 43, Aagtekerke. 

 

Koffiedrinken na de dienst 

Na de dienst bent u van harte welkom in ’t Voorlokaal om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 

koffie, thee of limonade. 

  

  Collecte 

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

extra collecte, deze week bestemd voor het bloemenfonds. 

 

  

 

Cursus Opnieuw beginnen 

In de geloofscursus Opnieuw beginnen van zes avonden (eenmaal per 2 of 3 weken) bieden wij u/jou een ruimte 

voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema’s op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie 

en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.  

De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met geloofs-en 

levensvragen. In zes donderdagavonden vanaf 9 februari tot en met 13 april komen we bij elkaar. Na de 

inleiding praten we door in kleine groepjes, de afsluiting is in de kerkzaal met een beeldmeditatie of korte viering. 

Belangstellenden van buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom! 

Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke.  

Info/aanmelding uiterlijk 15 januari bij ds. Evelyn Quaak-Kloet tel,0628167645. Email: 

pkad.predikant@zeelandnet.nl  

Aanvang 19.30 uur. De kosten voor de gehele cursus inclusief het werkboek, koffie/thee en een glaasje zijn 22 

euro. De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 10 personen. 

Bij de uitgang vindt u een flyer met meer informatie voor uzelf en/of om een bekende uit te nodigen mee te doen. 

1e collecte                   extra collecte 
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Diaconie  

Ontmoeten: Woensdag 18 januari staat voor ieder de koffie en iets lekkers klaar in ’t Voorlokaal Aagtekerke.  

Welkom vanaf 14.30 – 16.30 u. 

Woensdagavond 18 januari Taizé-avondgebed 

De Week van gebed voor eenheid van christenen (14-21 januari) 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en 

recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van 

ongelijkheid en racisme. Het thema dat ieder jaar door andere kerken uit de wereld wordt voorbereid is:  

Doe Goed, Zoek recht. 

In deze week staat de Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, 

kom op voor wezen, sta weduwen bij’ centraal. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken 

uit de Amerikaanse staat Minnesota. De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde 

eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de 

gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van 

gebed voor eenheid is een goed moment om stil te staan bij de verdeeldheid in onze kerken en te overdenken wat 

ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. 

Over het Taizé-avondgebed. Het vindt plaats woensdag 18 januari in de Johanneskerk in Domburg, aanvang 

19.00, duur max.40 minuten.  

Er klinken Taizéliederen om te luisteren of zacht mee te zingen, er klinkt een Bijbeltekst. Daarnaast is er stilte en 

gelegenheid een lichtje te ontsteken. Beelden uit de gemeenschap van Taizé versterken de ruimte voor 

persoonlijke bezinning.  

Bij binnenkomst kunt u een voorbede of dankgebed opschrijven; deze gebeden worden in de viering gebeden 

door de voorganger. Ook christenen en belangstellenden uit de omgeving zijn van harte welkom! 

 Na afloop is er koffie en thee in de Poort en kunnen wij elkaar ontmoeten. 

Filmavond Agent of Grace – woensdagavond 25 januari 

AGENT OF GRACE is de enige speelfilm over het leven van de wereldberoemde predikant en spion Dietrich 

Bonhoeffer. De film is gemaakt door Eric Till, die ook het historische drama LUTHER maakte. Bonhoeffer wordt 

gespeeld door Ulrich Tukur, die eerder te zien was in DAS LEBEN DER ANDEREN.  

De koffie staat klaar in ’t Voorlokaal vanaf 19.30 uur. De film start om 20.00 uur.  

Na afloop is er een glaasje voor wie wil napraten. 

Kosten:  vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten 

Datum:  woensdagavond 25 januari 

Plaats:  Protestantse Dorpskerk, Dorpsplein 4 Aagtekerke 

Voor wie: gemeenteleden en belangstellenden. Gasten zijn van harte welkom! 

Avondgebed 

Het avondgebed wordt gehouden op 19 januari om 19:45u. in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

Gemeenteleven 

Bericht van overlijden 

Op 6 januari overleed ons gemeentelid de heer Marinus Pieter Nijsse in de leeftijd van 93 jaar.  

Hij woonde in Simnia. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.  

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid toe in dit verlies. 

Nieuwe gemeenteleden 

Ricardo en Yvonne van Belzen-Bosschaart en hun kinderen Max en Loua zijn sinds kort ingeschreven als lid  

van onze gemeente. Van harte welkom in onze geloofsgemeenschap! 

Agenda 

17 januari 19:30u Kerkenraadsvergadering in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

18 januari 14:30u Ontmoetingsmiddag met koffiedrinken in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

18 januari 19:00u Taizé-avondgebed in de Johanneskerk Domburg. 

19 januari  19:45u Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

22 januari    10:00u Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg  

    Viering Heilig Avondmaal – bevestiging en afscheid ambtsdragers 

  Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet. 

  Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: Nederlands Bijbelgenootschap. 

  Kindernevendienst/ Crèche.  Autodienst: Henk Littel, tel. 06-22473723. 

22 januari  19.00u Zanguurtje in ’t Voorlokaal Aagtekerke. 

 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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