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Kerkdiensten
Helaas hebben we door de lockdown moeten besluiten om voorlopig tot en met 9 januari alle
diensten alleen online te houden. De diensten zijn rechtstreeks en achteraf te volgen via de
kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl .
Op oudejaarsavond 31 december om 19:00u gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst
vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen.
Op zondag 2 januari 10:00u gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst vanuit de Dorpskerk in
Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.
Collecte
De extra collecte van oudejaarsavond 31 december is de Oudejaarscollecte.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL14RABO0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder
vermelding van het collectedoel.
De extra collecte op zondag 2 januari is bestemd voor Plaatselijk diaconaat.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG AagtekerkeDomburg onder vermelding van het collectedoel.
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 zondag 2 januari na de dienst als groet van de gemeente aangeboden
aan dhr. J. de Visser, Aagtekerkseweg 5 in Aagtekerke.
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.
Gemeenteleven
Op 6 januari viert mevrouw M. Dekker-Louws, Blumstraat 4, 4363 AX Aagtekerke, haar
87e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.

Nationale Nieuwjaarszegen door ds. René de Reuver
Op de eerste ochtend van het nieuwe jaar zendt de EO om 9.00 uur op NPO 2 de tweede editie van
de Nationale Nieuwjaarszegen uit. Vanuit de Haagse Kloosterkerk vraagt René de Reuver, scriba
van de Protestantse Kerk in Nederland, een zegen voor alle Nederlanders.
De Nationale Nieuwjaarszegen wordt omlijst door verhalen, kunst en muziek. Zo hebben ook de
Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier, de jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van
Krimpen, kunstenares Ai Hashimoto en zangeres Joy Wielkens een rol in het programma. De EO
startte vorig jaar met deze nieuwe traditie om zo vol hoop aan een nieuw jaar te beginnen.

Ter inspiratie
In de laatste dienst in 2021 (Oudjaar, 19.00 uur online) verwijs ik naar de levenshouding van
Dietrich Bonhoeffer, de predikant die in zijn verzet tegen nazisme en racisme zijn leven verloor.
Van hem leer ik dat eerlijke worsteling met wat is en geloofsvertrouwen hand in hand kunnen gaan.
Ik wens u samen met wie u lief zijn een gezond en gezegend 2022!
Ds. Evelyn Quaak-Kloet

Belijdenis
Fragment van Dietrich Bonhoeffer
Ik geloof dat God alles,
ook het slechtste,
ten goede kan laten keren.
Hiervoor heeft hij mensen nodig die met alles hun voordeel doen.
Ik geloof
dat God ons in iedere moeilijke situatie
zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben.
Maar hij geeft het niet vooraf,
opdat wij niet op onszelf maar op hem vertrouwen.
Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen.
Ik geloof ook
dat onze fouten en vergissingen zin hebben
en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken
dan de daden
waarvan wij denken dat ze goed zijn.
Ik geloof dat God geen noodlot is buiten de tijd
maar dat hij wacht
op eerlijk bidden
en
verantwoord handelen
en hierop antwoord geeft.

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

