Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 16 oktober 2022
Johanneskerk Domburg
-Viering Heilig AvondmaalVoorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Diaken: Ina de Visser
Kerkrentmeester: Andries Dekker
Lector: Trudie Minderhoud

Kindernevendienst: Susan de Visser
Crèche: Anneke van Dam
Koster: Adri Marinissen
Organist: Hanna Reijnhoudt
Beeld en geluid: Martien Quaak

Orde van dienst
Zie bijgevoegde liturgie.
Crèche
Voor de allerkleinste is er crèche in de Poort.
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 15:11-32, Zoeken naar verloren zonen.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes; 1e voor kerk en diaconie, 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor het
noodfonds Pakistan.
In Pakistan zijn 33 miljoen mensen getroffen door de hefstigste regens ooit. Grote overstromingen waren het
gevolg, een derde deel van het land stond onder water. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen, huizen
zijn verwoest of zwaar beschadigd en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog.
Vanwege het water zijn oogsten vernietigd en dreigt er honger. Kerk in Actie geeft haar partnerorganisaties in
Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers in hun eerste levensbehoefte. Uw steun is nú nodig.
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. D. Dekker-Sanderse, woning 1,
kamer 2 in Simnia.
Jeugdkerk
Vanmorgen is er jeugdkerk in ’t Voorlokaal in Aagtekerke.
Tieners- Connect
Dit seizoen is er voor de jeugd van 12-18 jaar een verdiepingsprogramma gestart met het Jaarthema OKE:
ontmoeten-kennen-ervaren. De O van Ontmoeten geven we vorm door een aantal keer per jaar op
zaterdagavond bij elkaar te zijn met spel en ontspanning, o.l.v. Stefan Quist - 1e avond zaterdagavond
5 november -. Daarnaast komt OKE terug in een aantal ontmoetingen met verdieping op dinsdagavond van
18.30 - 19.30 uur, een moderne vorm van catechese.
Komende dinsdag 18 oktober in Voorlokaal om 18.30 zijn de tieners van 12-18 jaar van harte welkom bij
Connect. Voor vragen kun je terecht bij ds. Evelyn.
Bijbelstudie
Wie belangstelling heeft voor de Verdiepingskring rondom het Marcusevangelie kan zich vandaag en morgen
nog opgeven. Start dinsdagavond 19.45 uur in ’t Voorlokaal. Informatie en opgave ds. Evelyn.
Filmavond Greenbook in Domburg.
Het drama rond een zwarte meesterpianist (Mahershala Ali) en zijn witte chauffeur (Viggo Mortensen),
die in de jaren zestig samen voor een concerttour door het racistische zuiden van de VS rijden.
De film kreeg in totaal drie Oscars, waaronder die van beste film in 2019. Ook muzikaal een mooie film.
Woensdagavond 19 oktober, Johanneskerk Domburg, 19.30 uur koffie in de Poort, 20.00 uur film in de
kerkzaal.

Uit de gemeente
Dhr. J. Maranus, Vrijheidsweg 2, 4364 SM Grijpskerke, is na een onverwachte ziekenhuisopname weer thuis.
We wensen hem sterkte en een gezegend herstel.
Mw. D. Dekker-Sanderse is verhuisd naar SVRZ Simnia, woning 1, kamer 2, Simniapad 1, 4357 HJ Domburg.
We wensen haar Gods zegen toe en een goede plek om te wonen.
Diaconie
Inzamelactie rijst
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 pak of zak rijst meenemen. Dit zamelen we de 5 zondagen van
oktober in. Ook kunt u uw statiegeld bonnetjes inleveren van de MCD, wat wij ook weer omzetten in rijst.
College van Kerkrentmeesters
Gezamenlijke maaltijd
Onze laatste gezamenlijke maaltijd was op 23 november 2018 in ‘t Voorlokaal.
In 2019 was de verbouwing van 't Voorlokaal en in 2020 en 2021 was het door de corona dat we dit niet konden
organiseren. Nu na al die jaren willen we weer een gezamenlijke maaltijd organiseren op vrijdagavond
18 november 2022 in 't Voorlokaal te Aagtekerke. Ook zullen we op deze avond weer een talentenveiling
houden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
De uitnodiging met aanmelding zal met de kerkbode van november a.s. bezorgd worden.
Agenda
18 oktober 18:30u

Tieners - Connect (12 – 18 jaar) in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

18 oktober 19:45u

Verdiepingskring rondom het Marcusevangelie in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

19 oktober v.a. 19:30u

Filmavond Greenbook in de Johanneskerk Domburg.

20 oktober 19:45u

Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

23 oktober 10:00u

Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. L.H.F. Lok uit Oost-Souburg
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: kerkradio/TV.
Kindernevendienst / Crèche
Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232.

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.

