Protestantse Gemeente AagtekerkeDomburg
Nieuwsbrief– week 48
Kerkdienst
Komende zondag 29 november, 1e advent, zal ds. N. van Doorn uit Middelburg 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.
Liturgische bloemschikking
Het thema van deze adventsperiode is: Het Goede Leven, bloeien in Gods Licht.
De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je geboren bent wel bepalend is voor je
levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte
van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht.
1e advent: In de schikking zijn donkere kleuren gebruikt, symbool voor een donkere wereld. De
vijgentak staat symbool voor het goede leven dat in aantocht is. Niet alleen in de
toekomst maar ook nu al.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.
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 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 mevr. D.M.
Dekker-Sanderse, Burg. Bosselaarstraat 2 in Aagtekerke en aan de fam. Hoogendoorn,
Schuitvlotstraat 15 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 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 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.
Beroepingswerk
De beroepingscommissie is gestart met de procedure van het beroepingswerk. Nieuwe gebruiken
binnen de PKN stellen dat u, als gemeentelid, mede verantwoordelijk bent voor het beroepingswerk.
U bent dan ook in de gelegenheid namen van predikanten in te dienen. Dit kunt u doen door een
mail te sturen aan de commissie via pkad.bercie.tiny@zeelandnet.nl . U kunt ook een brief afgeven
bij één van de leden van de beroepingscommissie. U heeft tot 14 januari a.s. de tijd om namen in te
dienen. Wilt u ook motiveren waarom u een bepaalde dominee vindt passen bij onze gemeente?
Kindernevendienst
In onze eigen ruimte komen we als kindernevendienst nu elke zondag ongeveer een uur lang bij
elkaar. We luisteren en praten over het bijbel verhaal dat die zondag centraal staat, we knutselen
uitgebreid en er is tijd voor iets lekkers en wat te drinken.
In de Adventstijd volgen wij het kerstproject van “Vertel Het Maar”. Dit jaar is het thema; ”Ik zie
toekomst in jou”. Een project over spiegelen, kijken, geloven en zien.
Engelen zijn Gods dienaren, hun boodschap is niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de
herders bedoeld, maar ook voor ons. God wil de mensen laten meewerken aan de toekomst.
Maar hoe zien wij Gods toekomst voor onszelf? God wil ons betrekken bij zijn liefde voor een
vijandige en soms donkere wereld. We mogen kerst vieren, God stuurt zijn zoon om ons te redden,
Jezus is Gods licht voor de wereld.
Ook dit jaar hebben we een uitbeelding van het project, alleen staat het nu niet in de kerk maar bij
ons in de nevendienst ruimte. Kleine poppen verbeelden de figuren waarover het verhaal gaat. Voor
de eerste advent zijn dat Zacharias en de engel.
Thema van vandaag: Spiegel van belofte.
Een engel kondigt Gods grote toekomst aan.
Met de kinderen lezen we Lucas 1:5‐25; Een engel bij Zacharias.
We horen vandaag over Zacharias die een hele belangrijke boodschap krijgt. Het is een belofte van
hoop, hoop die Zacharias eigenlijk niet meer heeft. Hij en zijn vrouw willen heel graag een kind,
maar of die wens ooit in vervulling zal gaan?
Uitnodiging voor de kinderen
De leiding van de kindernevendienst nodigt alle kinderen van
harte uit om er samen een gezellige adventstijd van te maken.
We hebben nu meer tijd om te luisteren en te kletsen over de
verhalen die we gaan horen en elk kind gaat zijn eigen kerststal
knutselen. De knutselwerkjes zullen meeverhuizen van
Aagtekerke naar Domburg en terug.
Tot in de kindernevendienst, Anneke, Annelies, Annika, Cortine,
Hannie, Marleen, Susan en Stefan.

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

