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Kerkdienst
Komende zondag 18 april gaat ds. J. Nauta uit Middelburg voor in de online-dienst vanuit de
Dorpskerk in Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt 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 het plaatselijk diaconaat. U kunt uw bijdrage
overmaken op NL91RABO0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg. Graag het
collectedoel vermelden bij uw bijdrage.
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 de fam.
J.A. Maranus-Suurmond, Roosjesweg 4 in Aagtekerke en de fam. H. Lievense-Steinhauser,
Brouwersbuurt 25 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
Verjaardagen
18 april viert dhr. S Bosselaar, Bergwegje 2, 4363 RG Aagtekerke, zijn 84e verjaardag.
22 april viert dhr. A. Louws, Ooststraat 4, 4363 AM Aagtekerke, zijn 88e verjaardag.
Beiden van harte gefeliciteerd en een fijne dag 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 kreeg ik van een gemeentelid een aantal teksten van Theo van Teijlingen waaronder dit
lied van het album ‘Vertellingen’:

KYRIË
We zingen over Gods Gloria
maar er zijn zoveel mensen die dat gloria missen
die in de oorlog verzwolgen worden tussen redeloze machthebbers
die op de vlucht zijn van huis en haard
die door rampen worden getroffen
we bidden
Kyrië eleison, wees met hen begaan
Nog niet overal klinkt Gods gloria
de aarde is soms woest en ledig en Gods schepping,
Zijn tuin van leven, is een dode woestijn geworden
daarom bidden wij
Kyrië eleison, wees met ons begaan
Voor de mensen die niet meer dromen
die bang en verbitterd zijn geworden
voor de kinderen die gepest worden op het schoolplein
en voor de man en vrouw die elkaar niets meer te zeggen hebben
voor de mensen die blind roepen: “eigen volk eerst”
roepen we U aan
Kyrië eleison, blijf bij ons
Voor de kerk bidden we
kom ons in onze schĳnheiligheid tegemoet
we zingen en praten zo veel,
maar maak ons echt
Geef ons een echt Gloria, echte hoop
en vergeef ons,
zodat we U, onszelf en de ander in de ogen kunnen zien
zegen ons
zodat we tot zegen kunnen zijn
Kyrië eleison, wees met ons begaan

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

