Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
Zondag 2 Februari 2020 - 4e na Epifanie
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst
Crèche:
Zondagskind:
Koster:
Organist:

ds. Rianne de Reus
Matty Moens
Ina de Visser
Susan de Visser
Lia Dekker
Sara van Dam
Jan de Visser
Johan Davidse

Orde van dienst
Orgelspel
Oefenen lied van de maand: 545 – Christus staat in
majesteit (koortje en gemeente met keyboard)
Woord van welkom + stil gebed
Aanvangslied: ps. 93: 1, 4
Bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Lied: 906: 1, 8 – God is tegenwoordig
Gebed bij de opening van het Woord
1e lezing (door lector): Matteüs 4: 1-11
Lied: 538: 1, 4 – Een mens te zijn op aarde
Moment met de kinderen
Lied: LB 423: 1 – Nu wij uiteengaan
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
2e lezing: Matteüs 5: 1-12
Lied: 321: 1,2,4,6,7 – Niet als een storm, als een vloed

Verkondiging
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (lied 340 b)
Kinderen komen terug
Voorbeden en stil gebed
Nodiging
Inzameling van de gaven
Tafelgebed en Onze Vader: Tafelgebed 1 ‘Een
leven van liefde en lofzang’ (Dienstboek pp. 208210)
Lofzang: lied 405: 4 – Heilig, heilig, heilig
Vervolg tafelgebed en Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Lied: 863 – Nu laat ons God de Here
Gebed na de maaltijd
Slotlied: 969 – In Christus is noch west noch oost
Heenzending en zegen
Gezongen ‘amen’

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor JOP (Jeugdwerk PKN).
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 423:1, daarna gaan de kinderen naar hun
eigen ruimte. Zij horen het verhaal uit Ezra 5, Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel.
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!
Jeugdkerk
Zondag 9 februari om 10:00u. is er jeugdkerk in Grijpskerke. Jongeren v.a. groep 8–18 jaar zijn van harte
welkom.
Vrouwenactiviteit
Op 12 februari willen we naar het Watersnoodmuseum gaan. Om 13.00 uur verzamelen op het Dorpsplein.
Opgave bij Marja Geschiere, tel. 582704, email: diaconie@pka@zeelandnet.nl

Agenda
Donderdag 6 februari
Zondag 9 februari

Zondag 9 februari

Zondag 9 februari
Woensdag 12 februari

19:45u. Avondgebed in de consistorie van de Dorpskerk.
10:00u. Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke.
Voorganger: ds. C.J. Don uit Oost Souburg.
Collecte: Orgelfonds. Koffiedrinken na de dienst.
10:00u. Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg.
Voorganger: ds. P. Handschin uit Nieuw en Sint Joosland.
Collecte: Orgelfonds.
10:00u. Jeugdkerk in Grijpskerke.
13:00u. Vrouwenactiviteit naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

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

