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Kerkdienst
Komende zondag 2 mei gaat ds M. van Manen uit Breskens 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 Diaconaal Steunfonds. 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
mevr. D. Coomans – Trieller, Burgemeester Geuzestraat 1 in Aagtekerke en dhr. G.P. Schipper,
J.W. Schuurmanstraat 112 A 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.
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 een gebed van de website http://petrus.protestantsekerk.nl

Gebed: U bent te sterk voor mij
Een gebed van Dietrich Bonhoeffer.

God, U bent met mij begonnen.
U bent mij nabij geweest,
en hebt mij niet los willen laten.
U bent mij ook steeds weer
tegemoet gekomen op mijn wegen,
hebt mij verleid en ingepalmd,
hebt tot mijn hart gesproken
en haar bereid gemaakt,
hebt tot mij gesproken
over uw verlangen
en eeuwige liefde,
over uw trouw en sterkte.
Toen ik kracht nodig had,
maakte U mij sterk,
toen ik rust nodig had,
riep U mij een halt toe,
toen ik vergeving nodig had,
vergaf U mijn schuld.
Diep in mijn hart heb ik dit niet gewild,
maar U overtuigde mij,
mijn wil, mijn verzet, mijn hart.
Heer, ik heb mij laten overtuigen.
U bent te sterk voor mij,
U hebt gewonnen.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Dietrich Bonhoeffer

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Meer lezen? Dit gebed komt uit het boek Gebeden voor lichte en donkere dagen.

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

