Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
Zondag 9 Februari 2020 - 5e na Epifanie
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst
Koster:
Organist:

ds. C.J. Don uit Oost Souburg
Ellis Minderhoud
Rico Geuze
Anneke van Dam
Menno Geuze
Hanna Reijnhoudt

Orde van dienst
* Orgelspel
* Welkom door de ouderling - stil gebed
* Lied v.d. intocht: 67 : 1, 3.
* Groet
* Bemoediging
* Drempelgebed
* Zingen: mel. 675
Bijeengeroepen uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer. Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu "amen".
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

* Gebed om ontferming
* Glorialied : 146 c : 1, 5, 7.
* Gebed van de zondag
* Eerste lezing : Jes. 43 : 9 – 12
* Zingen: 513
* Gesprek met de kinderen, zingen: `Wij gaan voor even uit elkaar’, zij gaan naar hun eigen ruimte
* Tweede lezing: Mat. 5 : 13 – 16 (lector)
* Zingen: 339 a
* Preek
* Zingen : 974 : 1, 2, 3, 4, 5. Kinderen komen terug
* Gebeden
* Inzameling van gaven,
* Slotlied: 838 : 1, 2, 4.
* Zegen
* Zingen: 425
De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor het orgelfonds.
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 Ezra 5-6, Haggaï en Zacharia en de voltooiing van de tempel.

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

Jeugdkerk
Vanmorgen is er jeugdkerk in Grijpskerke voor jongeren v.a. groep 8–18 jaar.
Koffiedrinken na de dienst
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar vóór in de kerk te ontmoeten onder het genot
van koffie, thee of limonade.
Kerkbalans 2020
Het voorlopige resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 op de tel-avond van maandag 3 februari j.l. in De Poort
is aan toezeggingen € 60.665,- echter nog niet alle toezeggingen waren ontvangen. De verwachting is dat met
de nakomende toezeggingen het begrote bedrag van € 61.110,- gehaald zal worden. Het College van
Kerkrentmeesters bedankt alle gevers hartelijk voor hun bijdrage!
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
Woensdag 12 februari
Donderdag 13 februari
Zondag 16 februari
Zondag 16 februari
Zondag 16 februari

Vrouwenactiviteit: bezoek Watersnoodmuseum. 13.00 uur vertrek vanaf het
Dorpsplein te Aagtekerke.
13:45u. Handwerkclub in de consistorie van de Dorpskerk.
10:00u. Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke.
Voorganger: mw. A. Datema-Boonstra uit Koudekerke. Collecte: ZWO.
10:00u. Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg.
Voorganger: ds. R. Poesiat uit Koudekerke. Collecte: ZWO.
19:00u. Zanguurtje in de Dorpskerk Aagtekerke.
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.

