Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Nieuwsbrief– week 37
Kerkdienst
Komende zondag 13 september om 10.00u zal ds. A.C. den Hollander voorgaan in de gezamenlijke
dienst in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen
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 mensen 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 Rinus Moens (0620014455).
Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan dhr. En mw.
Bouwens, Waterlooze Werve 20 in Aagtekerke en dhr. van der Wekken, Singel 22 in Domburg.
Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor Onderhoud kerkelijke gebouwen. 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.
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.

Beroepingswerk
In haar vergadering van 8 september heeft de kerkenraad de samenstelling van de
beroepingscommissie vastgesteld. We zijn blij dat naast de kerkenraadsleden ook twee
gemeenteleden bereid zijn gevonden om in de commissie zitting te nemen.
De samenstelling van de commissie wordt als volgt:
Diaken: Hannie Brasser
Ouderling-kerkrentmeester: Piet Lievense
Ouderling: Tiny Littel
Gemeenteleden: Trudie Minderhoud en Adri Geschiere
Voordat de commissie kan beginnen moeten er nog een aantal stappen worden doorlopen. De
Commissie voor Beheerszaken van de classis Delta moet een zgn. solvabiliteitsverklaring afgeven.
De benodigde stukken daarvoor zijn inmiddels door de kerkenraad ingediend.
Zodra deze verklaring verkregen is zal de kerkenraad toestemming vragen aan het Breed
Moderamen van de Classis Delta om met het beroepingswerk te beginnen.
Paaskaars Aagtekerke
Het is de gewoonte dat de kaars van het vorige jaar aan een gemeentelid wordt gegeven. Heeft u
bijzondere herinneringen aan het jaar 2019 of heeft u een andere reden waarom u graag de kaars
wilt hebben kunt u dat kenbaar maken aan de scriba. Graag even in het kort aangeven waarom u de
Paaskaars graag zou willen hebben. Als er meerdere gegadigden zijn dan zal de kerkenraad
beslissen wie de kaars krijgt.
Gemeenteleven
Op 6 september is ons gemeentelid Krijn de Visser op 78 jarige leeftijd overleden.
“Wij mogen erop vertrouwen, dat zijn naam staat vaster dan in steen gegrift in Gods gedachtenis,
die hem het leven gaf te leen en die geen God van doden is.” Lied 960: 3
Vrijdag is hij na een afscheidsdienst vanuit de Dorpskerk begraven. We wensen zijn kinderen,
schoonzoon en kleinkinderen, sterkte en troost in het gemis
Ter inspiratie
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn Handen houden.
Harrie Nouwen

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

