Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Nieuwsbrief– week 35
Kerkdienst
Komende zondag 30 augustus om 10.00u zal ds. J. Haeck uit Zeist voorgaan in de gezamenlijke
dienst in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Adrie Davidse
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 deze nieuwsbrief ontvangt. 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 de fam.
Moens-Jobse in Aagtekerke en de fam. Willemse-Abrahamse in Domburg.
Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor het Pastoraat en Eredienst. 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.

Beroepingswerk
Bij deze brief krijgt u de profielschetsen van de beoogde predikant en onze kerkelijke gemeente.
U kunt op deze documenten als lid van onze gemeente reageren per email (scriba.pka@zeelandnet.nl)
of schriftelijk (scriba Prot. Gem. Aagtekerke-Domburg, Geschieresweg 2X, 4363 NP Aagtekerke).
Uw reacties worden waar mogelijk meegenomen in de uiteindelijke profielen die in het
beroepingswerk gebruikt zullen worden. De beroepingscommissie zal bestaan 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.
Rommelmarkt
De rommelmarkt van 12 september kan helaas niet doorgaan. Hopelijk lukt het in 2021 wel!
Onze opslagschuur is nu ook vol, wanneer u het zelf kunt bewaren, graag. We hopen dat we in
januari weer kunnen inzamelen. U wordt op de hoogte gehouden.
Avondgebed
Donderdag 3 september willen we weer starten met het avondgebed. Elke 1e en 3e donderdagavond
komen we bij elkaar om te bidden. In een moment van rust in deze hectische tijd, bidden we voor
onze kerk, ons dorp en de nood in de wereld. We doen dat vol van geloof in Hem, bij wie alles
mogelijk is. We bidden in ‘t Voorlokaal, en houden ons aan de corona voorschriften. Om 19.30 uur
is de deur van de consistorie open, zodat we niet allemaal tegelijk binnen komen, en we beginnen
om 19.45 uur. Wilt u wel even doorgeven of u van plan bent om te komen?
Rini de Kam, tel. 582187 of mail kamass@zeelandnet.nl
Ter inspiratie en bemoediging een gebed uit ‘Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden’
God, dank U wel
dat wij bij U mogen komen
met alle dingen die ons bezighouden en verwarren.
Dank U dat we U mogen kennen als liefdevolle Heer.
U bent het die ons hoop geeft waar wij het zelf niet meer weten.
Waar we niet zien hoe het verder moet, geeft U ons zicht.
AI gaan wij door een woestijn,
U leidt ons en bent ons nabij.
In al onze wanhoop en duisternis bent U het licht
dat nooit meer dooft.
Laat ons dat licht zien,
geef die hoop in ons hart
zodat wij weer durven zien en durven hopen
op dat wat nu voor ons misschien nog niet zichtbaar is.
Bron van licht en leven,
vul ons en zegen ons met uw hoop en heil.
Wij weten dat omstandigheden niet zomaar veranderen
maar wij weten ook dat wij,
met uw hoop in ons hart,
anders kunnen kijken.
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

