Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 18 september 2022
Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. C.J. Don uit Oost-Souburg
Ouderling van dienst: Kees Bosselaar
Diaken: Ina de Visser
Kerkrentmeester: Roelof Francke
Lector: Marja de Visser

Kindernevendienst: Anneke van Dam
Crèche: Trudie Minderhoud
Koster: Adrie Marinissen
Organist: Jos Meeuwsen
Beeld en geluid: Walter Louws

Orde van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING
* Orgelspel
* Welkom en mededelingen
* Lied aan het begin: 283 : 1, 2, 3, 5
* Stilte
* Bemoediging
* Groet
* Lied:
ps,. 121 : 4.
* Kyriëgebed
* Glorialied:
713 : 1, 2, 5.
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
* Gebed van de zondag
* Zingen we Lied 423:1 ‘Nu we uiteen gaan vragen
wij God….’
Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

* Kinderen gaan naar hun eigen ruimte
* Eerste lezing: Amos 8 : 4 - 7
* Lied: 859 : 1, 2, 3
* Tweede lezing: Lk. 16 : 1 – 8
* Lofzegging: 333 (NB herhaling!)
* Preek
Lied: 1008
DIENST VAN DE TOEWIJDING
* Gebeden
* Kinderen komen terug
* Slotlied
1009
* Zegen

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 16:15-17:29, Absalom komt ten val.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1e voor kerk en diaconie, 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor
onderhoud kerkelijke gebouwen.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw Bijl, Duinstraat 11, Domburg.
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in de Poort (gebouw achter de kerk).
Startzondag in de Dorpskerk Aagtekerke – dienst voor jong en ouder
Op zondag 25 september hopen we een feestelijke startzondag samen te vieren.
Onze eigen predikante ds. Evelyn Quaak-Kloet gaat voor. Thema van de dienst is ‘Een nieuw begin’.
Muzikale begeleiding Mark van der Sluijs, keyboard en zang en Joyce van der Zanden, zang.
Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten in ’t Voorlokaal bij een kopje koffie, thee of limonade.
We sluiten de startzondag af met een gezamenlijke lunch.
Ook wanneer u lang niet kwam of voor het eerst een dienst wilt meemaken, van harte uitgenodigd!

Gemeenteleven
Op 23 september zijn Lou en Nelly Louws-Kodde, Burg. Geuzestraat 9, 4363 AN Aagtekerke, 45 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Agenda
25 september 10:00u

Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke - Startzondag- dienst voor jong en ouder
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Muzikale medewerking: Mark van der Sluijs, keyboard en zang Joyce van der Zanden, zang.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: jeugd- en jongerenwerk.
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.

