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Kerkdienst
Op zondag 19 december, 4e Advent, gaat ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle voor in de Johanneskerk in
Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. Er is
kindernevendienst. Deze dienst en alle komende diensten zijn rechtstreeks en achteraf te volgen via

de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl .
Bij de bloemschikking.
God maakt een nieuw begin door het huwelijk van Boaz en Ruth. Dit wordt uitgebeeld door de klimop (die
trouw symboliseert) om de gerbera’s die Boaz en Ruth voorstellen. Het gipskruid betekent dat Gods licht
doorbreekt door de geboorte van hun zoon Obed. Hij is de grootvader van David.
Corona-maatregelen
In verband met de Corona-situatie moet u zich voor deze dienst vooraf aanmelden. U kunt dat doen door op
vrijdagavond 17 december tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 06 137 66 357.
U wordt verzocht om bij betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plaats zit
mag het mondkapje af. Verder het dringende verzoek om de anderhalve meter regel strikt aan te houden. Gaat
u zitten op een plek waar een liturgie ligt en houdt afstand bij verplaatsingen in de banken en door de kerk. In
alle gevallen blijven de basisregels gelden: ‘Was je handen’ en ‘Blijf thuis bij klachten’.
Collecte
De extra collecte van deze zondag is bestemd voor het Onderhoud Kerkelijke Gebouwen. U kunt 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!
Parkeren
In het centrum van Domburg is er het hele jaar door betaald parkeren. De vijf parkeerplaatsen voor de kerk
zijn echter iedere zondagochtend gereserveerd voor kerkgangers. Parkeerkaarten zijn (gratis) verkrijgbaar bij
de koster
Autodienst.
Als u a.s. zondag vervoer naar de kerk nodig hebt kunt u bellen met Stefan Quist (06-52363354).
Bloemen
De bloemen in de kerk worden zondag na de dienst als groet en felicitatie van de gemeente aangeboden aan
de fam. van Iwaarden, Brouwersbuurt 9 in Domburg. Wij feliciteren hen van harte met de geboorte van hun
zoon.
Pastoraat
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met ds. Evelyn Quaak-Kloet
Dat kan via het emailadres: pkad.predikant@zeelandnet.nl of telefoon 0628167645.
Adres: Dorpsplein 47, 4363 AB Aagtekerke.
Diaconie
Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Advent
U bent van harte welkom om op woensdag 22 december deel te nemen aan een Morgengebed in
Adventstijd. We ontsteken de Paaskaars, spreken een openingstekst uit, luisteren naar een Bijbellezing en/of
tekst. Er is stilte voor persoonlijke bezinning met daarna een afsluitend gebed en lied.
Tijd 08.30 - 09.00 uur in de Dorpskerk te Aagtekerke.
Gemeenteleven
Op 20 december viert dhr. J.A. Maranus, Roosjesweg 4 te Aagtekerke zijn 80e verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Diensten rond kerst
De kerstzangavond die op 24 december om 20.00u zou worden gehouden gaat helaas niet door.
Omdat we na 17.00u geen bezoekers mogen toelaten zal de kerstnachtdienst online gehouden
worden, u kunt de dienst om 22.00u vanuit de Dorpskerk (luisteren en kijken) volgen via
www.kerkomroep.nl en de kerktelefoon. In deze dienst worden orgel en piano bespeeld door Johan
van Moolenbroek. Daarbij zal zijn schoondochter Sari zingen en zijn dochter Anneleen spelen op de
harp.
Omdat er maar beperkt mensen kunnen worden toegelaten bij de diensten is besloten om op
1e kerstdag in beide kerken een dienst te houden:
Om 9.00u in de Dorpskerk en om 10.30u in de Johanneskerk.
In beide diensten zal onze eigen predikant ds. Evelyn Quaak-Kloet voorgaan.
Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel en een ensemble van
Apollo.
Op zondag 26 december gaat ds. J. Haeck uit Zeist voor om 10.00u in de Johanneskerk.
Voor de diensten op 1e en 2e Kerstdag kunt u zich aanmelden door op donderdag 23 december
tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 06 137 66 357.

Kerstproject van de Kindernevendienst 2021
Thuis in Betlehem.
We gaan luisteren naar dit verhaal, praten erover en we gaan zelf kerstkaarten maken. Kom jij ook?
God zegent Ruth en Boaz
In de projectverbeelding is een silhouet te zien van Ruth die liefdevol haar hand op haar zwangere buik legt.
Boaz staat beschermend en ondersteunend achter haar. God maakt een nieuw begin door het huwelijk van
Boaz en Ruth. Het geslacht van Elimelech mag door gaan want ze verwachten een kindje.
Ruth en Boaz krijgen een zoon, die ze de naam Obed geven. Obed betekend knecht. Hij is er om te zorgen
voor Noömi en Ruth. Obed zal stamvader zijn van Davids familie. Zo wordt de vreemdeling Ruth onderdeel
van Gods reddingsplan voor de wereld, want uit de stam van David zal de grote Redder geboren worden.
Ook deze week kunt u, bij de uitgang, onze zelfgemaakte kerstkaarten kopen voor de Stichting Gave!
Ter inspiratie Gebed: Tussen de regels

O God,
Er zijn momenten
waarop de geschiedenis
ons voorkomt
als een gesloten boek.
Dan begrijpen wij
de zin niet
van de donkere bladzijden
die eraan worden toegevoegd,
in elke tijd opnieuw.

Mag de geboorte
van Jezus uw Zoon
ons oog geven
voor het wit tussen de regels
dat het verhaal van de wereld
bij elkaar houdt –
het licht van uw liefde.
Amen
- Ds. Margreet Klokke
(n.a.v. Openbaring 5/6, het openen van de boekrol)
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