Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief voor de Johanneskerk Domburg
16-02-2020 7e zondag van Epifanie
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Organist:

Ds. R. Poesiat uit Koudekerke
Tiny Littel
Annelies Willemse
Jannie van Bloois
Janneke Wattel

Orde van dienst
Welkom en mededelingen.
Aanvangslied psalm 97 : 1
Stilte
Votum & groet.
Zingen klein gloria lied 195.
Drempelgebed
Zingen psalm 139 : 1,8
Woord om naar te leven : Galaten 5 : 22 – 26
Zingen psalm 119 : 65

Zingen psalm 72 : 1,4.
2e Schriftlezing Lukas 4 : 14 – 21.
Zingen lied 538 : 1,4
Prediking .
Zingen lied 438 : 1,3,4
Dankgebed – voorbeden – stilte – Onze vader.
Inzameling der gaven in één rondgang voor
kerk en diaconie
( kinderen komen terug van de nevendienst)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
Slotlied lied 146c : 1,7
Knd. ( kinderen gaan naar de nevendienst )
1e Schriftlezing : Jesaja 61 : 1 – 11 .
( Lector: Annelies Abrahamse )

Zegen .
Uitgangscollecte: ZWO.

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!
Van de ZWO
Oproepje: voor de 'zomer' tentoonstelling in de kerk zoeken we naar foto's en informatie over het
verleden van Het Voorlokaal/Gemeentehuis op het Dorpsplein. Op dit moment is de verbouwing
in volle gang en als dat straks klaar is lijkt het ons leuk om het rijke verleden ook een plek te
geven.
We denken dan aan foto's van: School, gemeenteraad en burgemeesters, trouwerijen,
consultatiebureau, bibliotheek, jeugdsoos en andere jeugdactiviteiten van de kerk e.d.
Wie iets heeft graag contact opnemen met Marja Geschiere.

Agenda
Zondag 16 februari
Dinsdag 18 februari
Donderdag 20 februari
Zondag 23 februari

19.00-20.00 uur: Zanguurtje in de Dorpskerk te Aagtekerke.
19.30 uur: Bezinningsavond voor de kerkenraad over de viering van
de Maaltijd van de Heer, in ‘de Poort’ te Domburg.
19.45-20.30 uur: Avondgebed in de consistorie te Aagtekerke.
10.00 uur: gezamenlijke doopdienst in de Dorpskerk te Aagtekerke.
Voorganger: ds. Rianne de Reus. Collecte: pastoraat & eredienst. Let
op: GEEN dienst in Domburg.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij tiny.littel@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

