Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 17 juli 2022
Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. N. van Doorn uit Middelburg
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Diaken: Marja Geschiere
Kerkrentmeester: Andries Dekker
Orde van dienst
• Orgelspel
• Dienst van Voorbereiding:
• Welkom en stil gebed (ouderling van dienst)
• Aanvangslied Psalm 121 vers 1 en 4
• Bemoediging en groet
• Kyriegebed
• Glorialied LB 984 vers 1, 4, 5 en 6
• Dienst uit de Schrift
• Gebed bij de opening van de Schrift.
Kinderen gaan naar de eigen ruimte ,we zingen:
‘We gaan voor even uit elkaar…’
• Lezing uit het boek Job: 38: 1-5; 9-12; 22-24;
33-35 (voorganger)
• Lied LB 850 vers 1 en 2, 5

Lector: Marja de Visser
Kindernevendienst: Hannie Bosselaar
Koster: Adri Marinissen
Organist: Jos Meeuwsen
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Schriftlezing Johannes 15: 1-8 (Lector)
Liedboek 339a
Verkondiging
Orgelspel
Lied LB 848 1, 2, 4, 5
De kinderen komen weer bij ons
Dienst van het antwoord:
Dank en voorbeden – persoonlijke gebedengezamenlijk ‘Onze vader’ gebed
Slotlied 418 vers 1 en 2
De zegen
Orgelspel
Collecte bij de uitgang

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.
Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
De Heer verbindt ons met elkaar:
Hij roept ons allemaal.

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 De Poort.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. Roose, Hopmande 19, Domburg.
Diaconie
Bijgaand 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.
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.
Vrijwilligers gezocht voor het pannenkoekenfeest!

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 gecollecteerd 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 20:30-21.30u
20 juli 20:30u

Openstelling Johanneskerk Domburg -orgelspel en de wereldwinkel.
Openstelling Johanneskerk Domburg – concert Sheborim - koorzang.

21 juli
21 juli

20:30-21.30u
19:45u

Zomerstilte -Beeldmeditatie- Johanneskerk Domburg.
Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

23 juli

13.00-16.00u

23 juli

20:00u

Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met expositie `Openbaerieng in beeld’
van Jopie Minnaard-Verheijke.
Zomerzangavond met Omnis Cantare in de Dorpskerk Aagtekerke,

24 juli

10:00u

24 juli

10:00u

24 juli

19.00u

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
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.

