Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Nieuwsbrief– week 36
Kerkdienst
Komende zondag 6 september om 10.00u zal ds. C.J. Don uit Oost-Souburg voorgaan in de
gezamenlijke dienst in de Dorpskerk in Aagtekerke. 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. Er is vanaf deze maand
Kindernevendienst in aangepaste vorm: de kinderen zijn gedurende heel de dienst in hun eigen
ruimte.
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 vorige week 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.
Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan mevr. A.C.
Corré-Hugense, Brouwerijwerg 1 in Aagtekerke en de dhr. L. Maranus Kanonweistraat 24 in
Domburg.
Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor het Plaatselijk Diaconaat Als u de dienst online volgt
kunt u uw bijdrage overmaken op NL91RABO0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG AagtekerkeDomburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!
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.
.

Een nieuw seizoen
Ds. René de Reuver (scriba van de PKN) over een nieuw seizoen in coronatijd:
'Hoopvol leven, in vertrouwen'

De crisis raakt ons als kerk heel sterk. Gelukkig kunnen we weer samenkomen. Maar wel beperkt:
we kunnen amper zingen en elkaar ontmoeten. Voor mensen met een extra kwetsbare gezondheid
blijft het riskant. Hierdoor is het aantal mensen dat de diensten bezoekt gering. Er zijn gemeenten
die zelfs helemaal nog geen diensten houden. En dit terwijl het nieuwe seizoen zich aandient. De
onzekerheid en de beperkingen vanwege de crisis maken het samen kerk zijn niet eenvoudig. Ze
zetten het komende seizoen onder druk. Juist ontmoeting, samen bidden, zingen, luisteren naar de
Schrift en delen in elkaars verhalen vormen onze gemeenten. Zonder dat verdampt de gemeenschap,
kan de moed je in de schoenen zinken en de vraag zich opdringen: wat blijft er over van ons
gemeente-zijn?
Van zekerheid naar vertrouwen
De crisis bepaalt ons bij de kern van het kerk-zijn. Het zet een streep door onze vertrouwde vormen,
gewoontes en zekerheden. Zoals het altijd kon, kan het nu niet meer. Dit vraagt om omdenken en
vertrouwen. Vertrouwen op God. Hij laat ons niet aan ons lot over. Jezus heeft onze nood en onze
dood gedeeld. Als gekruisigde en opgestane gaat Hij ons voor. En Gods Geest neemt ons zuchten,
en dat van de schepping, over, als trooster. Hij zal ook in het komende seizoen zeker wegen wijzen
waarlangs onze voeten kunnen gaan.
De crisis ontneemt ons onze zekerheden en daagt ons uit, persoonlijk en als gemeenten, om in
vertrouwen op de drie-enige God te zoeken naar verantwoorde vormen die mensen samenbrengen
en hoop bieden. Juist in de nood, vanuit de diepten (Psalm 130), roepen we tot God en zoeken we
samen zijn aangezicht.
Hoopvol
Juist in deze onzekere tijd komt het aan op mensen die hoop belichamen, op kerken als vindplaats
van hoop. Op mensen die nood niet bagatelliseren of wegverklaren, maar delen in de nood van
anderen en het eronder uithouden. Die er voor elkaar zijn, met open hart, oren en handen. Hoopvol,
omdat Jezus ons is voorgegaan en Gods Geest ons zuchten deelt. Deze hoop verbindt, geeft
perspectief en troost.
Juist in dit komende seizoen waarbij zekerheden ons uit handen geslagen worden, komt het aan op
hoopvol leven in vertrouwen. Gedragen door de belofte, ‘door die hoop worden wij gered’
(Romeinen 8:24).
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde
(Liselore Gerritsen)
Het volledige artikel kunt u lezen op https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/ds-rene-de-reuver-over-een-nieuwseizoen-in-coronatijd-hoopvol-leven-in-vertrouwen/

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

