Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 7 augustus 2022
Dorpskerk Aagtekerke

Voorganger: ds. J.B. Beijer uit Middelburg
Ouderling van dienst: Ineke de Haas
Diaken: Marja Geschiere
Kerkrentmeester: Andries Dekker
Lector: Anneke Francke

Kindernevendienst / crèche: Susan de Visser
Koster: Jan de Visser
Organist: Johan Davidse
Beeld en geluid: Adri Geschiere

Orde van dienst
* Welkomdoor de ouderling van dienst – Stil gebed
* Intochtslied: Psalm 146: 1
* Bemoediging, Groet
* Zingen: Psalm 146: 3, 5
* Tien Woorden
* Zingen: Lied 320: 2, 3
* Gebed om de heilige Geest
* Lied met de kinderen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’.
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

1e Schriftlezing: Ruth 3 (lector)
Zingen: Psalm 34: 1, 2
2e Schriftlezing: Matteüs 6: 34 (lector)
Zingen: Lied 339a
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 900 (2xS, 3xA)
Kinderen komen terug
* Gebeden
* Zingen: Lied 217: 3, 4, 5
* Zegen
*
*
*
*
*
*

Kindernevendienst
De kinderen worden na de 1e Schriftlezing en lied uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle
kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
Zij horen het verhaal uit 2 Samuël 5:1-16, David als koning in Jeruzalem.
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
De Heer verbindt ons met elkaar:
Hij roept ons allemaal.

Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1 voor kerk en diaconie, de 2e is de extra collecte, deze week bestemd
voor het bloemenfonds.
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in ’t Voorlokaal(gebouw achter de kerk).
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar mevrouw J.C. Don-de Kuyper,
Burg. Geuzestraat 45, Aagtekerke.
Van de ZWO
Pannenkoekenfeest 26 juli j.l.
Op het terrein van de Aagtekerkse week was het weer pannenkoekenfeest. Samen eten en spelen voor
het goede doel. Het was een leuke middag met veel hulp van vrijwilligers, hartelijk dank daarvoor!
Er zijn ongeveer 815 bezoekers geweest en de netto-opbrengst zal rond de € 5.900 uitkomen.
De helft is voor Stichting Steun en opbouw Gambia, de andere helft is voor de kerkvoogdij.

Open kerken
Openstelling Johanneskerk Domburg

De Johanneskerk zal open zijn voor bezoekers op de dinsdagen van 20.30-21.30 uur tot en met
dinsdag 30 augustus, Tijdens de openstelling is er orgelspel en de wereldwinkel is aanwezig.
Op de woensdagavonden is de kerk open van 20.30-21.30 uur met op woensdagavond 10
augustus
een orgelconcert door Jan Sjoerd van der Vaart.
Op de donderdagavonden bieden we met het thema Zomerstilte wekelijks van 14 juli tot 8
september een meditatief uur aan van 20.30 - 21.30 uur, wisselend in de Dorpskerk in Aagtekerke of
in de Johanneskerk in Domburg. Zowel gemeenteleden als gasten, van harte welkom!
Donderdag 11 augustus - Beeldmeditatie – Dorpskerk Aagtekerke. Aanvang: 20:30u.
Vragen over programma Zomerstilte - ds. Evelyn Quaak-Kloet – tel.0628167645.
Openstelling Dorpskerk Aagtekerke
De hele zomer (tot Open Monumentendag op 10 september) is de Dorpskerk op zaterdagmiddag van
13.00-16.00 uur open voor bezichtiging. Er is de expositie ‘Openbaerieng in beeld’ te zien van
Jopie Minnaard-Verheijke.
Orgelconcert
Op woensdagavond 10 augustus geeft Jan-Sjoerd van der Vaart een orgelconcert in de Johanneskerk
in Domburg. Hij is organist en beiaardier in Etten-Leur.
Hij zal
verschillende werken spelen, zowel klassieke werken, Steenwick, Bach, Buxtehude ea. als werken
uit de Romantiek, Lemmens, Brahms ea.
Het programma hangt op het programmabord van beide kerken.
Aanvang 20.30 uur. U bent van harte welkom.
Open Monumentendag:
Dit jaar willen we met Open Monumentendag, zaterdag 10 september, weer een boekenmarkt houden
in De Poort. Omdat er van de commissie, die dit in het verleden organiseerde, nogal wat mensen zijn
weggevallen zijn we naarstig op zoek naar een paar nieuwe leden.
Wat zou het leuk zijn als daarbij ook mensen uit Aagtekerke aansluiten.
Ook voor het uitzoeken van de boeken en het transport van de bovenzaal (en later weer terug) kunt u
zich aanmelden bij Trudie Minderhoud, tel. 582694.
Agenda
9 augustus 20:30-21.30u Openstelling Johanneskerk Domburg -orgelspel en de wereldwinkel.
10 augustus 20:30u
Openstelling Johanneskerk Domburg – orgelconcert
door Jan Sjoerd van der Vaart.
11 augustus 20:30u
Zomerstilte - Beeldmeditatie – Dorpskerk Aagtekerke
13 augustus 13.00-16.00u Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met expositie `Openbaerieng in
beeld’ van Jopie Minnaard-Verheijke.
14 augustus 10:00u

14 augustus 10:00u

Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. J.B. Beijer uit Middelburg.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: kerkradio/tv.
Kindernevendienst / Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232.
Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: kerkradio/tv.
Crèche / Kindernevendienst / Autodienst: Henk Littel, tel 586665.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst
Kopij zondagsbrief svp inleveren tot vrijdag 12.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten over onze gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de scriba
dhr. H. Littel tel. 586665, email: pkad.scriba@zeelandnet.nl
Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn mee te vieren via www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerktelefoon.

