Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
Zondag 8 Maart 2020
2e zondag van de 40 dagentijd / 3e lijdenszondag
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst
Koster:
Organist:

Dhr. R. Fluit uit Vrouwenpolder
Tiny Littel
Diny Coomans
Susan de Visser
Jan de Visser
Hanna Reijnhoudt

Orde van dienst
Lied van de maand: 571 (koortje en gemeente)
Welkom door ouderling van dienst – stil gebed
Zingen Aanvangslied Lied 543 (Gij zijt in glans
verschenen)
Votum en groet
Zingen Psalm 25: 2 en 4 (Here, maak mij Uwe
wegen)
Kyriegebed/gebed om ontferming
Zingen Lied 601 (Licht dat ons aanstoot in de morgen)
Gebed om het licht van Gods Heilige Geest
Schriftlezing O.T. Exodus 13: 1 - 10 (NBV)
Zingen Lied 1000: 1 en 5 (Wij zagen hoe het spoor
van God)
Gesprekje met de kinderen.
Zingen Lied “Wij gaan voor even uit elkaar”.
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing N.T. Matteüs 26: 1 - 16 (NBV) gelezen
door lector: Diny Coomans
Zingen Lied 558: 1, 3 en 8, 9 ( Jezus om Uw lijden
groot)
Verkondiging ‘Waar vinden wij nog Barmhartigheid’
Zingen Lied 556: 1,2 en 4, 5 ( Alles wat over ons
geschreven is)
Onder het naspel komen de kinderen terug. Leiding
geeft uitleg over het Paasproject
Dankgebed – voorbeden - stil gebed – gezamenlijk
bidden van het ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven
Zingen Lied 422 (Laat de woorden)
Zegen
….. Zijn shalom, Zijn vrede geven.
Gevolgd door gezongen amen (3x)

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor onderhoud kerkelijke
gebouwen. Bij de uitgang wordt 2x gecollecteerd; één voor de kerkvoogdij en één voor de diaconie.
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
Vandaag gaan we in Aagtekerke verder met het paasproject, vorige week zijn we er in de gezamenlijke dienst
in Domburg al mee begonnen. Het thema is: Ken je Mij? Vandaag gaat het over Mattheus 26: 1-16, de oudsten
willen Jezus doden en een vrouw komt Hem eer bewijzen door een flesje kostbare olie over zijn voeten te
gieten. Het symbool is vandaag een hart.

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

Liturgische bloemschikking
Het thema in deze lijdenstijd is: Ken je Mij?
Door wat we lezen en horen leren we Christus kennen en wordt aan ons de vraag gesteld: ken je Mij? Om
vandaag met Christus te leven is het nodig dat we weten wie Hij is. We vertrouwen als Christenen ons leven
aan Hem toe! De schikking staat op een voet waar draden omheen gevlochten zijn. De draden zijn als de “rode
draad” van het plan van God dat door de geschiedenis heen gaat èn die ook voor ons de “rode draad” in ons
leven mag zijn. In de 40-dagen tijd zijn paars en rood de kleuren van inkeer en lijden.
Zondag 8 mrt. “Wat geef je Mij?” De rozen staan symbool voor de liefde, anjers voor toewijding, de klimop is
het symbool van trouw en waaiert uit om de gulheid van de gave uit te beelden. De kruiden die in de schikking
staan kunnen gebruikt worden bij een zalving.
Jeugdkerk
Vanmorgen is er jeugdkerk voor jongeren v.a. groep 8–18 jaar bij Marja Geschiere, Bergwegje 6, Aagtekerke.
Koffiedrinken na de dienst
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar voor in de kerk te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie, thee of limonade.
Maatregelen coronavirus
Op advies van de landelijke kerk heeft de kerkenraad besloten dat er voorlopig bij de uitgang geen handen zullen
worden geschud door de voorganger en de ouderling van dienst. Zij zullen wel bij de uitgang staan om u
mondeling te groeten.
Biddag
Op woensdag 11 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Om 19.00 uur zal er een gezamenlijke dienst zijn
in de Dorpskerk te Aagtekerke, waarin ds. Rianne de Reus voorgaat. Van harte welkom.
Agenda
Dinsdag 10 maart
Woensdag 11 maart
Donderdag 12 maart
Zondag 15 maart
Zondag 15 maart

Zondag 15 maart

19:30u. Kerkenraadsvergadering in ‘de Poort’ Domburg.
19:00u. gezamenlijke Biddagdienst in de Dorpskerk te Aagtekerke.
Voorganger: ds. Rianne de Reus. Biddagcollecte.
13:45u. Handwerkclub in de consistorie van de Dorpskerk te Aagtekerke.
10:00u. Kerkdienst in de Dorpskerk te Aagtekerke.
Voorganger: ds. R. Poesiat uit Koudekerke. Collecte: Jeugd- en jongerenwerk.
10:00ou. Kerkdienst in de Johanneskerk te Domburg.
Voorganger: ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle.
Collecte: Jeugd- en jongerenwerk.
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.

