Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
20 oktober 2019 ~ 5e zondag van de herfst
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst
Lector:
Koster:
Organist:

Ds. C.J. Don uit Oost-Souburg
Kees Bosselaar
Marleen Mesu
Rico Geuze
Lia Dekker
Hanna Reijnhoudt

Orde van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING
* Mededelingen door de ouderling van dienst – Stil gebed
* Lied v.d. intocht: 8a
* Groet
* Bemoediging
* Drempelgebed
* Zingen: Lied: 216
* Kyriegebed
* Glorialied: 304
DIENST VAN HET WOORD
* Gebed van de zondag
* Eerste lezing: Deut. 6 : 4 t/m 9 (lector)
* Lied 320 : 1, 3, 5.

* Moment voor de kinderen met lied
‘Wij gaan voor even uit elkaar’
* Tweede lezing: Mk. 10 : 13 - 16
* Lofzegging: Lied 333 (nb herhaling!).
* Preek
DIENST VAN HET ANTWOORD
* Lied: 348 : 1, 2, 3, 7, 8.
* Dank- en voorbede, Stil gebed, Onze Vader
* Inzameling van de gaven
* Slotlied: 423
* Zending en zegen
* Lied 422

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor het jeugd- en jongerenwerk.
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.
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 lied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’, daarna
gaan de kinderen naar hun eigen ruimte. Zij horen het verhaal uit 1 Samuël 6, De Ark komt terug naar Israël.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
De Heer verbindt ons met elkaar:
Hij roept ons allemaal.
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 ouderlingkerkrentmeester 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 ouderling-scriba,
Marja Geschiere aan het eind van haar 1e periode van 4 jaar als diaken en de ouderlingen-kerkrentmeester
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.
Vrouwenactiviteit
Woensdag 23 oktober is het tijd voor de eerste vrouwenactiviteit. We willen een bezoek brengen aan het
museum van Serooskerke, waar verschillende zaken uit dit dorp worden toegelicht door een zeer
enthousiaste vrijwilliger. Daarna gaan we gezellig koffie drinken met iets lekkers in De Poort. Verzamelen
om 13.30 uur op het Dorpsplein. Kosten € 5,00 p.p., opgeven kan bij Marja Geschiere, tel 582704.
Uitnodiging Cluster
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).
Open tafel
Op woensdag 30 oktober nodigen we ieder uit voor de open tafel vanaf 11.30 uur in de Poort in Domburg.
Opgave voor 28 oktober bij Marja ( 582704) of Trudie( 582694) of via diaconie.pka@zeelandnet.nl En
indien u opgehaald wilt worden, dit graag vermelden.
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.
Agenda
Woensdag 23 oktober 13.30u. Vrouwenactiviteit.
Vrijdag 25 oktober 19.30u. Theater; Dwars door de Bijbel met Kees Posthumus, Moriakerk Westkapelle.
Zaterdag 26 oktober 13.30-16.00u. Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met tentoonstelling schilderijen
‘Inundatie 75 jaar geleden’.
Zondag 27 oktober 10:00u. Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke. Viering Heilig Avondmaal.
Voorgang er: ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle.
Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap.
Zondag 27 oktober 10:00u. Kerkdienst Johanneskerk Domburg. Viering Heilig Avondmaal.
Voorganger: ds. Rianne de Reus.
Collecte: Nederlands Bijbelgenootschap.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl

Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdags 12.00 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.

Herdenking Aagtekerke 75 jaar bevrijd.
Op D.V. vrijdag 1 november zal het 75 jaar geleden zijn dat de geallieerde
strijdkrachten bij Westkapelle zijn geland en Walcheren bevrijd werd van het Duitse
Nazi regime.
Ter gelegenheid hiervan wordt op die dag een herdenking gehouden bij het
monument aan het Kalfhoeksepad.
Alle kinderen van de Jhr. W. Versluysschool - door hen is het monument
geadopteerd –zullen aanwezig zijn bij de onthulling van een gedenksteen, waarop de
namen staan van de omgekomen Aagtekerkers. Hun families zijn uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Aanvang 9.30 u.
De Commissie Herdenken en Vieren Aagtekerke houdt op vrijdagavond 1
november een herdenkingsavond in de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan
de Prelaatweg. Een samengesteld Projectkoor, kinderkoor en muziekvereniging
Apollo zullen medewerking verlenen en er is plaats voor samenzang. Ook op die
bijeenkomst wordt stilgestaan bij de mensen die omgekomen zijn door
oorlogsomstandigheden. Aanvang 19.30 u.
Op zaterdag 2 november is er om 9.30 u. een optocht met versierde fietsen door
het dorp. De start is op het Dorpsplein. Vanaf 10.00 u. tot 14.00 u. worden films
vertoond over de bevrijding en inundatie van Walcheren. Deze zijn te zien op
verschillende locaties op het Dorpsplein, de Schoolstraat en in het
verenigingsgebouw Amicitia. Ieder is van harte welkom bij alle activiteiten op 1
en 2 november!

