Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Nieuwsbrief– week 32
Kerkdienst
Komende zondag 9 augustus om 10.00u zal ds. P. Boekesteijn uit Koudekerke voorgaan in de
gezamenlijke dienst in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door
Jos Meeuwsen op het orgel. De dienst is ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website
www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.
In verband met de nog steeds geldende Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal
mensen toelaten in de dienst , daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de
vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar
telefoonnummer 0613766357. Er staan ook weer bloemen in de kerk die na de dienst bezorgd
worden bij een gemeentelid als groet en bemoediging. Degenen die de bloemen bezorgen hebben
daarvoor inmiddels een rooster met instructies gekregen. Voor de bezoekers van de diensten gelden
strikte regels die u als bijlage bij de nieuwsbrief van 19 juli heeft ontvangen. U kunt de regels ook
vinden op onze website: https://www.pknaagtekerke-domburg.nl/bezoekersregels
Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan de fam. LouwsKodde, Ooststraat 4 in Aagtekerke en Janneke Wattel, Spreeuwenhof 17 in Domburg.
Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Als u de
dienst online volgt kunt u uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG AagtekerkeDomburg onder vermelding van het collectedoel.
Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en
Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
Pastoraat
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of
pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebeid nu onze
eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat
aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker – de contactgegevens staan in het boekje
“Kerkwijzer” en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat
Diaconie
Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Ter inspiratie
Een gebed uit de bundel ‘Help ons U te vinden – 101 nieuwe gebeden:

Goede God,
soms verlang ik ernaar
om dichtbij u te zijn en getroost te worden,
maar dan vind ik het vaak moeilijk om u te voelen.
Soms verlang ik ernaar
om te bidden en om u te vragen om hulp,
maar dan vind ik vaak niet de woorden om u iets te zeggen.
Soms verlang ik ernaar
om stil te zijn en u te ontmoeten,
maar dan vind ik vaak niet de rust om u te ervaren.
Soms verlang ik ernaar
om te weten wat u met mij wilt,
maar dan vind ik het vaak zo lastig om uw weg te zien.
Maar soms,
zomaar ineens,
voel ik een warme hand,
hoor ik een zachte stem,
ervaar ik diepe stilte,
en zie ik de weg voor me liggen.
Dan, dan weet ik dat u er bent.
Amen

Actuele informatie over ons gemeenteleven vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.
Scriba: H. Littel, Geschieresweg 2x, 4363NP Aagtekerke tel. 0118-586665
email scriba.pka@zeelandnet.nl

