Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Nieuwsbrief– week 46
Kerkdienst
Komende zondag 15 november om 10.00u zal ds. S.M. Dekker uit St. Laurens voorgaan in de
gezamenlijke dienst in de Dorpskerk in Aagtekerke. 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 kindernevendienst in aangepaste
vorm: de kinderen zijn gedurende heel de dienst in hun eigen ruimte.
In verband met de aangescherpte Corona maatregelen verzoeken we u om bij het binnengaan
en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u geen mondkapje heeft dan wordt er
bij de ingang van de kerk een kapje aan u aangereikt. Als u op uw aangewezen plaats zit mag
het mondkapje af.
We kunnen 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. We vragen 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.
Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan Jolanda v.d.
Woestijne, Bergwei 3 in Grijpskerke en aan dhr. en mevr. Van Keulen, Kanonweistraat 25 in
Domburg. In verband met de aangescherpte maatregelen worden de bloemen bij de deur aangereikt.
Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor 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 gebied 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.

Walnoten
Er zijn walnoten te koop bij de verkoopkraam van Marja en Adri Geschiere, Bergwegje 6 of
ophalen bij Anneke van Dam, vooraf svp bellen naar 06-25519819. De noten zijn te koop voor
€ 2,-- per pond.
Actie Schoenendoos
Afgelopen woensdag konden in Domburg de dozen worden
ingeleverd voor de schoenendoosactie. Van te voren waren er
al 15 dozen ingeleverd en daar kwamen er woensdag 32 bij,
totaal voor Domburg dus 47 dozen. Voor de verzendkosten
werd € 250,-- bijgedragen en € 37,50 werd direct
overgemaakt naar Gain. Een geweldig resultaat waarvoor wij
u allen heel hartelijk willen bedanken.
Maandag 16 november van 15.15 – 15.45 uur en dinsdag 17 november van 8.15 tot 8.45 uur kunt u
nog dozen inleveren in ’t Voorlokaal in Aagtekerke.

Gemeenteleven
Mevr. Ma Louws-Kodde, Ooststraat 4 in Aagtekerke, heeft deze week een heupoperatie ondergaan
in het ADRZ in Goes. We wensen haar sterkte bij de revalidatie en een spoedig herstel.

Ter bemoediging
Psalm 91
1. Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden –
maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.

4. God zegt: ‘Omdat jij Mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister als je roept, mijn kind,
sta naast je in gevaren.
Ik ben het die je vrijheid geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft,
mijn redding zal Ik tonen.’

Nieuwe psalmberijming
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De psalm leert dat rampen en allerlei vormen van tegenspoed de gelovige mens kunnen treffen, vanuit
de natuur of door vijanden, maar dat de Here God met zijn bescherming hier boven staat. De psalm
zegt niet dat de gelovige nooit door enig kwaad zal worden getroffen , maar wel dat God in alle
situaties uitredding en hulp biedt op zijn tijd en wijze. Uiteindelijk zal men Gods heil zien en beleven!

Actuele informatie over ons gemeenteleven vindt u ook op onze website: www.pknaagtekerke-domburg.nl.
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