Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Nieuwsbrief– week 47
Kerkdienst
Komende zondag 22 november ‘Eeuwigheidszondag’ zal ds. J. Haeck uit Zeist voorgaan in de
gezamenlijke dienst in de Johanneskerk in Domburg. In deze dienst gedenken we de mensen uit
onze gemeente die ons dit kerkelijk jaar ontvallen zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door
Hanna Reijnhoudt op het orgel. Er is kindernevendienst in aangepaste vorm: de kinderen zijn
gedurende heel de dienst in hun eigen ruimte.
Woensdag 25 november vieren we Dankdag om 19:00u in de Dorpskerk. Voorganger is ds. G.J.
Smit uit Middelburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.
Beide diensten zijn ook ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website
www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.
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:
Voor de dienst van 22 november kunt u op vrijdagavond 20 november tussen 19.00u en 22.00u
te bellen naar telefoonnummer 0613766357.
Voor de dienst op woensdag 25 november kunt u op maandag 23 november 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 Anneke van
Dam, Pekelingseweg 6 in Aagtekerke en aan mevr. I.A. Tanahatoe – Siepman, Schuurmanstraat 67
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 Jeugd- en jongerenwerk 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.
Gemeenteleven
Dhr. P. Bosselaar, Bergwegje 2 in Aagtekerke, viert op 21 november zijn 90e verjaardag. Van harte
gefeliciteerd!
ZWO-werkgroep / Schoenendoosactie
Ook dit jaar hebben we weer mee gedaan aan de Schoenendoosactie. In Aagtekerke zijn er dit jaar
76 en in Domburg 47 schoenendozen ingeleverd, samen dus goed voor maar liefst 123
schoenendozen. Een resultaat om trots op te zijn! Dit jaar gaan de schoenendozen naar de landen
Sierra Leone, Malawi, Togo, Moldavië, Roemenië en naar kinderen in de vluchtelingenkampen op
de Griekse eilanden. Het bedrag wat opgehaald is voor de transport- en verzendkosten komt dit jaar
op een prachtig bedrag van € 688,00. Alle gevers en vrijwilligers hartelijk dank!
Eeuwigheidszondag
Aan de vooravond van Eeuwigheidszondag
zendt KRO-NCRV een gedachtenisviering
vanuit de protestantse kerk in Vreeland.
Tijdens deze viering houdt ds. René de Reuver,
scriba van de PKN een korte overdenking.
“Het is belangrijk om de traditie rondom
Eeuwigheidszondag in ere te houden. We
hebben de geloofsovertuiging dat bij God de
namen van de mensen die overleden zijn niet
vergeten worden. Daarom klinken aan het eind
van het kerkelijk jaar hun namen nog een keer.
We dragen ze op aan de Eeuwige”.
Tijdens zijn overdenking zal De Reuver stilstaan
bij Psalm 77. Een lied dat een diepe
wanhoopskreet laat horen, maar ook een vast
vertrouwen op God laat zien.
“Het is mooi hoe deze twee emoties naast elkaar
kunnen bestaan.”
Met Hart en Ziel gedachtenisviering, zaterdag 21 november
17:35u NPO 2

Ooit was iemand daar
die ik noemde ‘god’.
Jij. Besta je nog?
Ik denk aan vroeger, dagen van ooit,
dwalend door mijn geheugen
Ik zong in de nacht, ik was
alleen met mijzelf en met jou.
Ik graaf in mijn ziel, en weet niet –
ben je nog die van toen?
Ben je een ander geworden,
die geen genade meer kent?
Maar ik weet nog je woorden,
wonderen in mijn oren
de stem die mij stuurde ten goede –
ik hoor je nog, diep in mijn hart.
Gĳ baant een weg waar geen weg is.
Gij zoekt de afgrond der zeeën.
Maar ook: de afgrond zoekt Ú
het water ziet U en golft hoog op.
Hemelwater valt U te voet
wolken omstuwen uw schouders.
Gĳ trekt een weg door de zee.
Gij wilt wat niet kan en weet:
het kan, Gĳ loopt over water
en neemt aan uw hand ons mee
Psalm 77 – Huub Oosterhuis

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 pkad.scriba@zeelandnet.nl

