Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief voor de Johanneskerk Domburg
13 oktober 2019 (4e zondag van de herfst)
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Organist:

ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Ellis Minderhoud
Marja de Visser
Adrie Marinissen
Janneke Wattel

Orde van dienst
Welkom en mededelingen vanuit de KR, stil gebed, opgave aanvangslied
Lied: Psalm 111: 1, 6
Van ganser harte loof ik Hem
Votum en groet
Lied: 289:2 inleiding op gebed: Heer, ik kom in Uw stralend schijnsel
Gebed van toenadering
Woorden van genade:
Joh 3:16; Joh 1:12
Richtlijn voor ons leven:
Volharden 2 Tim 2:3, 4; 3: 14-17
Loflied: 289: 1 en 3
Heer, het licht van Uw liefde schittert
Gebed bij de opening van het Woord
1e Lezing: 2 Kon 17: 5-7, 24, 29-34 Israëls ontrouw, ballingschap, andere volken in Israël
Lied: Psalm 135: 1, 9
Halleluja! Loof de Heer
2e Lezing: 2 Tim 2: 1-15 Doe je best voor Christus, houd vol, vertrouwen wordt beloond
KND: 2 Sam 1:1-16 Wat denk je dat ik voel? David hoort dat Saul, die hem opjaagde, dood
is.
Lied: 912: 1, 2, 3
Laat mijn leven toegewijd zijn aan Uw eer
Uitleg en verkondiging:
Volharden
Orgelspel
Lied: 912: 4, 5, 6
Neem mijn leven, mijn bezit, mijn wil, en ook mijn liefde
Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden van het Onze Vader
Collecte
Slotlied: 103c: 1, 2, 3
Loof de Koning, heel mijn wezen
Zending en zegen, beantwoord met gezongen: “Amen, amen, amen”.
Afsluiting achterste rijen
Nu het najaar is ingevallen en de meeste vakantiegasten Domburg weer hebben verlaten, is
er ook een flinke daling te zien in het aantal kerkgangers op zondag. Vooral in de
wintermaanden voelt de Johanneskerk groot aan. Er is veel afstand tussen de voorganger en
de mensen op de achterste rijen en het komt de samenzang niet ten goede als we zo
verspreid door de hele kerk zitten. De kerkenraad heeft daarom het voornemen om vanaf
zondag 27 oktober een aantal van de achterste rijen af te sluiten. We vragen uw begrip
hiervoor en hopen dat u ook vóór die tijd al wat meer voorin de kerk wilt plaatsnemen. We
vertrouwen erop dat dit uiteindelijk zal bijdragen aan de ervaring dat wij samen het Lichaam
van Christus zijn.

Verkiezing van ambtsdragers in de 2 vacatures van diaken en 1 vacature van
ouderling-kerkrentmeester.
Diaken Trudie Minderhoud is eind dit jaar aan het eind van haar 3e periode van 4 jaar als
diaken. Op grond van de kerkorde is zij niet herkiesbaar.
Rini de Kam heeft zich in dit lopende jaar genoodzaakt gezien haar ambt als diaken neer te
moeten leggen.
Ouderling Henk Littel heeft zich in het lopende jaar genoodzaakt gezien zijn ambt als
ouderling-kerkrentmeester neer te moeten leggen. Gelukkig kan hij wel deel blijven
uitmaken van de kerkenraad als ouderling met een speciale opdracht (scribaat).
De Algemene Kerkenraad roept de belijdende leden en de doopleden van 18 jaar en ouder in
Aagtekerke en Domburg op personen aan te bevelen die hij/zij geschikt acht het ambt van
diaken of van ouderling-kerkrentmeester in Aagtekerke-Domburg op zich te nemen.
Briefjes met de naam of namen van de personen die men aanbeveelt voor het ambt van
diaken of het ambt van ouderling-kerkrentmeester moeten, voorzien van eigen naam en
handtekening, vóór vrijdag 25 oktober 12.00 uur ingeleverd worden bij Rinus Moens,
Dorpsplein 25, Aagtekerke of
ds. Rianne de Reus, Weststraat 15, Domburg. De
kerkenraad stelt de dubbeltallen vast.
(Om misverstanden te voorkomen: de kerkorde staat toe dat stemgerechtigde leden voor
elke vacature meerdere aanbevelingen doen).
Herverkiezing van ambtsdragers
December dit jaar is Henk Littel aan het eind van zijn 1e periode van 4 jaar als ouderlingscriba,
Marja Geschiere aan het eind van haar 1e periode van 4 jaar als diaken en de ouderlingenkerkrentmeester Andries Dekker en Wim Bosselaar beiden aan het eind van hun 1e
periode van 4 jaar en Johan Dekker aan het eind van zijn 2e periode van 4 jaar.
Allen hebben zich herkiesbaar gesteld..
De Algemene Kerkenraad stelt echter de stemgerechtigde leden (belijdend- en doopleden
van 18 jaar en ouder) in Aagtekerke en Domburg in de gelegenheid om, gebruikmakend van
het kerkordelijk recht, naast de herkiesbare ambtsdragers personen aan te bevelen die hij/zij
geschikt acht het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester op zich te
nemen. Indien u meent gebruik te moeten maken van dit recht levert u uw aanbeveling, met
de naam of namen van de personen die u aanbeveelt als tegenkandidaat -met de duidelijke
vermelding per persoon van het betreffende ambt- en voorzien van eigen naam en
handtekening, in vóór vrijdag 25 oktober 12.00 uur bij Rinus Moens, Dorpsplein 25,
Aagtekerke of ds. Rianne de Reus, Weststraat 15, Domburg. De persoon met de meeste
aanbevelingen zal dan door de kerkenraad als tegenkandidaat voor de betreffende
ambtsdrager op een dubbeltal geplaatst worden.

Bijbelgespreksgroep
Op donderdagavond 17 oktober komt de Bijbelgespreksgroep bij elkaar in ‘de Poort’ te
Domburg, van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur. Voor deze avond staan de hoofdstukken 6 t/m 8
van het boek Rechters op het programma. Omdat we dit jaar grotere stukken tekst
bespreken, is het prettig als u de hoofdstukken al van tevoren gelezen heeft.
Iedereen is van harte welkom, óók als u de eerste bijeenkomst van dit seizoen hebt gemist!
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Benefietconcert in Johanneskerk
Shantykoor Het Veerse Scheepstuig o.l.v. Elena Berdnikova organiseert een
benefietconcert t.b.v. Stichting Steun en Opbouw Gambia op zaterdag 19 oktober 2019 in de
Johanneskerk op de markt in Domburg. Aanvang concert 14.30 uur. Kerk open 14.00 uur.
Entree 8 euro.
Voorverkoop kaarten: Schuitvlotstraat 12 Domburg, B.D. Store
Achter de Houttuinen 34 Middelburg en Het Baantje 15 Aagtekerke. Meer info:
www.veersescheepstuig.nl .

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 (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 21 oktober, aanvang 20.00 uur. Het koor staat onder
leiding van Jan Wisse.
Uitnodiging
Het Cluster Noord - West Walcheren (Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle en
Aagtekerke-Domburg) nodigt u van harte uit, om een voorstelling bij te wonen, waarin oude
Bijbelverhalen worden vertaald, voor mensen van vandaag.
Kees Posthumus, bekend kerkjournalist en theatermaker, neemt ons mee op die reis: Dwars
door de Bijbel.
Na afloop wordt u koffie/thee aangeboden en is er gelegenheid om wat na te praten of elkaar
te ontmoeten.
Vrijdag 25 oktober, Moriakerk, Markt 65, Westkapelle
Aanvang 19.30 uur
Collecte bij de uitgang
Wanneer u een probleem heeft met vervoer, kunt u zich opgeven bij Matty Moens
( tel. 0118582885)

Agenda
Maandag 14 oktober
Donderdag 17 oktober
Zaterdag 19 oktober
Zaterdag 19 oktober
Zondag 20 oktober

Zondag 20 oktober

9.00 uur: Diaconievergadering in de consistorie van de
Dorpskerk.
19.30 uur: Bijbelgespreksgroep over Rechters 6 t/m 8 in ‘de
Poort’ te Domburg
14.30 uur: Benefietconcert van Shantykoor “Het Veerse
Scheepstuig” in de Johanneskerk.
’s Middags: Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met
tentoonstelling schilderijen ‘Inundatie 75 jaar geleden’.
10.00 uur: Kerkdienst Johanneskerk Domburg. Voorganger: ds.
B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk. Collecte: Jeugd- en
jongerenwerk
10.00 uur: Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke. Voorganger: ds.
C.J. Don uit Oost-Souburg. Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdag 17.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 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”

