Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Nieuwsbrief– week 34
Kerkdienst
Komende zondag 23 augustus om 10.00u zal ds. G.J. Smit uit Middelburg voorgaan in de
gezamenlijke dienst in de Johanneskerk in Domburg. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is ook ‘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. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels die u als
bijlage bij de nieuwsbrief van 19 juli heeft ontvangen. We vragen we u om bij klachten thuis te
blijven en de dienst online mee te vieren Kwetsbare groepen en mensen van 70 jaar en ouder dienen
extra voorzichtig te zijn. Het advies van het RIVM is dat het verstandig kan zijn om voorlopig zoveel
mogelijk thuis te blijven.
In het centrum van Domburg is er het hele jaar door betaald parkeren. De vijf parkeerplaatsen voor
de kerk zijn echter iedere zondagochtend gereserveerd voor kerkgangers. Parkeerkaarten zijn (gratis)
verkrijgbaar bij de koster. Als u vervoer naar de kerk nodig hebt kunt u bellen met Henk Littel
(586665).
Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan mevr. M.
Dekker-Louws, Blumstraat 4 in Aagtekerke en ds. J.C. Mesu in Simnia.
Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor het Restauratiefonds. Als u de dienst online volgt kunt
u uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder
vermelding van het collectedoel.
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.

Uit de kerkenraad
Dinsdag 18 augustus was er een extra vergadering van de kerkenraad over het beroepingswerk.
Er zijn profielschetsen opgesteld van de predikant en onze gemeente. Die zullen volgende week bij
de nieuwsbrief worden gevoegd zodat u als gemeente de gelegenheid hebt om daar kennis van te
nemen en indien gewenst op te reageren. Er zal ook een beroepingscommissie worden gevormd
bestaande uit 3 ambtsdragers en twee gemeenteleden, één uit iedere kern. Als u belangstelling hebt
om in de commissie zitting te nemen neem dan contact op met de scriba.
De kerkenraad heeft ook besloten om vanaf september weer diensten in de Dorpskerk te houden. Er
zijn die maand om-en-om diensten in Aagtekerke en Domburg:
6 en 20 september in de Dorpskerk en 13 en 27 september in de Johanneskerk.
Ter overdenking
Beste gemeenteleden,
Graag wil ik u meenemen naar de vorige week. In die week heeft de predikant die wij uitgenodigd
hadden om de dienst in de Johanneskerk te leiden haar preek voorbereid en heeft de organist de te
spelen liederen ingestudeerd. Vrijwilligers hebben de kerk na de dienst van vorige week weer Coronaproef schoongemaakt en de koster heeft in de kerk weer klaargemaakt om u in de dienst van afgelopen
te ontvangen met inachtneming van de geldende Corona-maatregelen.
Op vrijdagavond heeft een kerkrentmeester van 7 tot 10.00u ’s avonds de telefoon bemand om de
reserveringen te noteren van u als gemeente, net als de kerkenraad, blij dat we weer naar de kerk
kunnen en mogen. We hebben ons afgevraagd of we gezond zijn en op vrijdagavond de telefoon
gepakt om een plaats in de dienst te reserveren. Toch?
Een stukje statistiek: onze kerk telde op 1 januari 494 leden waarvan 244 doopleden en 249 belijdende
leden. Van deze leden hebben er 10 de moeite genomen om op vrijdagavond te bellen en te reserveren
voor 15 plekken. Op zondagmorgen hebben 24 mensen de dienst bijgewoond.
Wat is de reden dat 470 (!) leden het blijkbaar niet de moeite waard vonden om naar de kerk te komen.
Corona? Dat is wel een erg makkelijk excuus. Ik denk dat de Johanneskerk zeker op zondagmorgen
op Corona-gebied het velligste plekje van Domburg is! Natuurlijk zijn er ook onder u mensen die op
vakantie zijn of om gezondheidsredenen niet kunnen komen en via de kerktelefoon/internet de dienst
beluisteren. Alle begrip daarvoor, maar 24 aanwezigen (waarvan er 15 een functie hadden in de dienst
of kerkenraad gerelateerd waren) is wel erg mager. In de komende maanden hopen we een nieuwe
predikant te kunnen beroepen. Wat zou het mooi zijn als we hem of haar een meelevende gemeente
die volop de erediensten bezoekt kunnen aanbieden.
Kijkt u vrijdagavond eens in de spiegel en vraag uzelf af wat de werkelijke reden is dat u niet de
telefoon oppakt om een plaats in de dienst te reserveren. A.s. zondag vieren we het Heilig
Avondmaal. Ik zou willen zeggen: Kom! Want alles is gereed.
Henk Littel, scriba

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

