Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
6 oktober 2019
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst
Crèche:
Lector:
Koster:
Organist:

Ds. R. Poesiat uit Koudekerke
Corry Moens
Susan de Visser
Lia Dekker
Anneke de Visser
Rico Geuze
Hanna Reijnhoudt

Orde van dienst

Welkom en mededelingen.
1e Schriftlezing : Jesaja 56 : 1 – 8 ( Lector/NBV)
Stil gebed
Zingen lied 911 : 1,2
Aanvangslied psalm 146 : 1,3
Kinderen worden uitgenodigd naar voren te komen,
Votum & groet.
we zingen lied 423 : 1, daarna gaan de kinderen naar de
Zingen klein gloria lied 195
kindernevendienst
Verootmoedigingsgebed
2e Schriftlezing : Lucas 17 : 1-19
Woord van vergeving : Romeinen 8 : 14 -16 Zingen lied 911 : 3,4
Zingen lied 836 : 1,4
Prediking.
Woord om naar te leven : Samenvatting van Zingen lied 864 : 1,2,5
de Wet.
Knd ( kinderen komen terug )
Zingen lied 836 : 5
Dankgebed – voorbede – stilte – Onze Vader.
Gebed om de verlichting met de Heilige
Inzameling der gaven.
Geest.
Slotlied psalm 150.
Zegen.
De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor Kerk & Israël. Bij de uitgang
wordt 2x gecollecteerd; één voor de kerkvoogdij en één voor de diaconie. De inhoud van de zendingsbussen
is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in Pakistan. Ook de bus voor onderhoud kerkgebouw wordt
van harte aanbevolen.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet en dank voor het vele plukwerk naar mevrouw van Dam.
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. We zingen Wij gaan voor even uit elkaar, daarna gaan de
kinderen naar hun eigen ruimte. Zij horen het verhaal uit 1 Samuël 4, De Filistijnen veroveren de ark van de
HEER.

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

Zanguurtje
Vanavond om 19:00 uur is het zanguurtje in de Dorpskerk. We zingen liederen uit o.a. het Liedboek,
Hemelhoog, Johannes de Heer en de Evangelische Liedbundel met begeleiding van accordeon en
keyboard. Van harte welkom!
Gespreksgroep
Vanavond om 19.00 uur komt de gespreksgroep “Over geloof gesproken” bij elkaar in de consistorie
te Aagtekerke.
Openstelling Dorpskerk Aagtekerke
Tot de herdenking op 1 november is de Dorpskerk te Aagtekerke op zaterdagmiddag open voor
bezichtiging. Het is 75 jaar geleden dat de geallieerden de dijken van Walcheren bombardeerden om
bevrijd te worden van de Duitse bezetting. Gedurende 16 maanden leven in en met zout water en de
problemen die dat gaf, daarvan kunt u horen en zien in de kerk van 13.30 u. – 16.00.u.
De schilderijen zijn gemaakt door ons gemeentelid Josina Knoester-Buijs en zijn te koop voor de bij
de schilderijen vermelde prijs. Belangstellenden kunnen zich melden via de intekenlijst achter in de
kerk. Na de expositie zal dan contact met u worden opgenomen.
Projectkoor Herdenken en Vieren Aagtekerke
75 jaar bevrijding, viert u/jij het met ons mee? Op D.V. vrijdagavond 1 november zal er een
herdenkingsavond plaatsvinden. Op deze avond zullen er naast o.a. oorlogsherinneringen en
samenzang ook twee projectkoren een bijdrage leveren. Allereerst is er een kinderkoor gestart, voor
kinderen van groep 4 t/m groep 8. Tijdens repetities op maandagavond (7 en 21 oktober) zullen er
meerdere liederen ingestudeerd worden die tijdens de herdenking uitgevoerd worden. De dirigent van
het kinderkoor is Jacco Peene. De repetities beginnen om 19.00 uur. Daarnaast zijn de repetities van
het jongeren-/volwassenenkoor gestart. Repetities van dit koor vinden plaats op 7 en 21 oktober,
aanvang 20:00 uur. Het koor staat onder leiding van Jan Wisse.
Agenda
Zondag 6 oktober
Zondag 6 oktober
Woensdag 9 oktober
Zaterdag 12 oktober
Zondag 13 oktober
Zondag 13 oktober

19.00 – 20.00 uur: Zanguurtje in de Dorpskerk te Aagtekerke.
19.00 Gespreksgroep “Over geloof gesproken” in de consistorie te Aagtekerke
15.30 uur: Consistorievergadering in de consistorie te Aagtekerke.
’s Middags: Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met tentoonstelling
schilderijen ‘Inundatie 75 jaar geleden’.
10.00 uur: Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke. Doopdienst. Voorganger: ds.
Rianne de Reus. Collecte: Pastoraat en Eredienst
10.00 uur: Kerkdienst Johanneskerk Domburg. Voorganger: ds. B.M. van
Ginhoven uit Ouwerkerk. Collecte: Pastoraat en Eredienst

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 17.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdags 17.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl
Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten van onze kerk? Dan kunt u contact opnemen met de scriba
dhr. H. Littel tel. 586665, email: scriba.pka@zeelandnet.nl
Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl
In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
Om hiervan gebruik te maken zet u uw hoorapparaat op de “T”-stand.

