Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 17 juli 2022
Dorpskerk Aagtekerke

Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud
Diaken: Hannie Brasser
Kerkrentmeester: Johan Dekker
Lector: Henk Minderhoud

Kindernevendienst: Susan de Visser
Crèche: Annika Hoogendoorn
Koster: Rico Geuze
Organist: Perry Boogaard
Beeld en geluid: Stefan Quist

Orde van dienst - Thema: Laatste woorden over eredienst
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Lied 405: 1,2
Binnenkomst
Schriftlezing Openbaringen 4:1-11
Lied 405:3,4
Welkom - Stil gebed (ouderling van dienst)
Preek
-gemeente gaat staanGevolgd door een moment van stilte
Zingen Lied 281:1,2,3
Stil - Elisa Mannah
Groet en Bemoediging
Verberg mij nu / Onder uw vleugels Heer
V.de Heer is met u
Houd mij vast / In Uw sterke hand
A.OOK MET U IS DE HEER
V.Onze hulp is in de naam van de Heer
Refrein: Als de oceaan haar krachten toont
A.DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Zweef ik met U hoog boven de storm
V. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God, de Heer,
Vader, U bent sterker dan de vloed
Ik ben het die is, die was, en die komt de Almachtige
dan word ik stil, U bent mijn God.
A.LOF ZIJ CHRISTUS
Vind rust mijn ziel / in God alleen
Zingen Lied 281:4,5,6
ken Zijn kracht /vertrouw Hem en wees stil Refrein
- gemeente gaat zittenHET ANTWOORD
Gebed om ontferming
Lofzang
Lied
634
U zij de glorie
Psalm 42: 1,2,5,7 (projectie)
Gebeden
Zingen loflied 868:1,2
-De kinderen komen terugHET WOORD
VAN BINNEN NAAR BUITEN
Gebed
Slotlied 146C:1, 4
Inleiding thema
Wegzending en zegen
Kinderlied: ik woon in een cadeau
Gezongen Amen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Collecten bij de uitgang
Schriftlezing Openbaringen 3:14-21 lector
Kindernevendienst
De kinderen worden na de 1e Schriftlezing en lied uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen
van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
Zij horen het verhaal uit Handelingen 9:1-11, Saulus door Jezus geroepen.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1 voor kerk en diaconie, de 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor
pastoraat en eredienst.
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie, thee of limonade te drinken in ’t Voorlokaal.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar mw. Nellie Louws, Burg. Geuzestraat 26.
Diaconie
Bij gaand treft u een verkort overzicht van de jaarrekening 2021 van de diaconie.
Mocht u de volledige jaarrekening in willen zien, graag een telefoontje naar 0657340303.
Bericht van de ZWO
Dinsdag 26 juli a.s. is het weer pannenkoekenfeest en dan de 25e editie, een mooi jubileum. In en om de feesttent
op de wei hoek Pekelingseweg/Aagtekerkseweg, vanaf 16:30 uur is groot en klein van harte welkom om
onbeperkt, overheerlijke pannenkoeken te komen eten.

Daarnaast zijn er diverse leuke activiteiten, verkoop van boerderij-ijs, Afrikaanse spullen, stempelkaarten voor
kinderspelen en ponyritjes. Vrijwilligers gezocht voor het pannenkoekenfeest!
Zoals altijd is de opbrengst voor het goede doel;
50 % voor de Stichting steun en opbouw Gambia (www.stichtinggambia.nl)
50 % voor de instandhouding van de Dorpskerk te Aagtekerke.
Wie komt ons een paar uurtjes helpen in een gezellige sfeer? Pannenkoeken bakken of hulp bij de
kinderactiviteiten? Aanmelden? Heel graag! Het is voor ons als organisatie hard nodig dat we kunnen rekenen
op een mooie groep mensen en voor ons het makkelijkst als u het formulier invult dat deze dagen verspreid
wordt of een berichtje naar: Hannie Brasser per e-mail: jbrasser@zeelandnet.nl of berichtje naar 06-42725332.
Open kerken
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 21 juli – Beeldmeditatie – Johanneskerk Domburg.
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.
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 20 juli een concert van
Sheborim – koorzang.
Zomerzangavond met Omnis Cantare in de Dorpskerk Aagtekerke
Zaterdag 23 juli is de traditionele zomeravondzangavond van Omnis Cantare, organist is Jacco Goud.
Aanvang 20:00 uur. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden, deze is bestemd voor de voedselbank
Walcheren.
Tentdienst zondag 24 juli om 19.00u op het terrein bij hoek Pekelingseweg/Aagtekerkseweg in Aagtekerke.
We komen samen rond het thema: het Kleine Goede.
De feestelijke dienst wordt geleid door ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Muzikale medewerking door Praiseband Glorious. Van harte welkom!
Open Monumentendag
Dit jaar willen we met Open Monumentendag, zaterdag 10 september, weer een boekenmarkt houden in De
Poort. Omdat er van de commissie, die dit in het verleden organiseerde, nogal wat mensen zijn weggevallen
zijn we naarstig op zoek naar een paar nieuwe leden. Wat zou het leuk zijn als daarbij ook mensen uit
Aagtekerke aansluiten. Ook voor het uitzoeken van de boeken en het transport van de bovenzaal (en later weer
terug) kunt u zich aanmelden bij Trudie Minderhoud,tel. 582694.
Agenda
19 juli
20 juli
21 juli
21 juli
23 juli

20:30-21.30u
20:30u
20:30-21.30u
19:45u
13.00-16.00u

23 juli
24 juli

20:00u
10:00u

24 juli

10:00u

24 juli

19.00u

Openstelling Johanneskerk Domburg -orgelspel en de wereldwinkel.
Openstelling Johanneskerk Domburg – concert Sheborim - koorzang.
Zomerstilte -Beeldmeditatie- Johanneskerk Domburg.
Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke.
Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met expositie `Openbaerieng in beeld’
van Jopie Minnaard-Verheijke.
Zomerzangavond met Omnis Cantare in de Dorpskerk Aagtekerke.
Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. P. Melse uit Vrouwenpolder.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.
Kindernevendienst / Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232.
Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.
Crèche / Kindernevendienst / Autodienst: Henk Littel, tel 586665.
Tentdienst op het terrein bij hoek Pekelingseweg/Aagtekerkseweg.
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet. Collecte: bootvluchtelingen.
Muzikale medewerking door Praiseband Glorious.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

