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Nieuwsbrief–2021/14
Kerkdienst
Komende zondag 11 april, gaat ds. P. Melse uit Vrouwenpolder voor in de online dienst vanuit de
Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het
orgel.
In verband met de corona-maatregelen is de dienst alleen ‘live’ of op een later moment te
beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.
Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor Pastoraat en eredienst. U kunt u uw bijdrage
overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg 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!
Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan Marja en
Adri Geschiere, Bergwegje 6 in Aagtekerke en de fam. R.J. Bimmel-Louws, Herenstraat 14 in
Domburg. In verband met de corona-maatregelen worden de bloemen bij de deur aangereikt.
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.
Nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief liever per e-mail ontvangen? Geef dan uw naam, adres en e-mailadres door
aan onze scriba, dhr. Henk Littel: h.littel@kpnmail.nl of scriba.pka@zeelandnet.nl. Hoe meer mensen
hun e-mailadres doorgeven, hoe minder brieven er afgedrukt en bezorgd hoeven worden.
Gemeenteleven
Bericht van overlijden
Op 18 maart is overleden ons gemeentelid mevr. M. Passenier – Bommeljé, in de leeftijd van 105 jaar
en op 23 maart ons gemeentelid mevr. N. den Hollander, in de leeftijd van 81 jaar. Beide overledenen
zijn in de dienst van afgelopen zondag 4 april herdacht. Wij wensen beide families Gods nabijheid
toe bij het verwerken van dit verlies.

Huwelijksjubileum
Op 14 april zijn dhr. en mw. J.J. Nonnekes-A.E. de Putter, Thibautstraat 3, 4363 BE
Aagtekerke, 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en een goede en mooie dag toegewenst.
Verjaardag
Mw. F.M. Bierens-Pouwer, Burg. Geuzestraat 39, 4363 AP Aagtekerke, viert 14 april haar
96e verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.
Ter inspiratie en bemoediging
Heeft u een bepaalde Bijbeltekst, een gedicht, een regel van een lied of iets anders waar u/jij in deze
tijd kracht uit put, dan nodigen we u/jou uit om die tekst te sturen aan de scriba
(pkad.scriba@zeelandnet.nl, Geschieresweg 2X, 4363NP Aagtekerke), zodat we via deze
nieuwsbrieven elkaar kunnen inspireren.
Deze week werd door een gemeentelid onderstaande bewerking van Psalm 62 aangereikt:

Wees stil, mijn zieltje, wees bij God
Zet je niet schrap, laat hem,
de Rots, hij komt
op zachte voeten, en luistert.
Ik ben een wankelende muur
die je makkelijk omduwt,
en mens die je zo vermoordt.
Wees bij God, mijn ziel,
bij hem is rust en bezinning.
De Rots, hij komt
met zachte handen, om te troosten.
Jachtig en ijl
is onze generatie –
pluizen die niets wegen,
waaien hoog op, weg zijn ze.
Wees stil, wees bij God.
Niet vergelden, niet oordelen
zal hij, hij komt luisteren
hij wil begrijpen.
Vriendschap.
Uit: 150 Psalmen vrij, 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

