Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 3 juli 2022
Dorpskerk Aagtekerke
~Viering Heilig Avondmaal~
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Diaken: Ina de Visser
Kerkrentmeester: Alex Mesu
Lector: Anneke Francke

Kindernevendienst: Anneke van Dam
Crèche: Cortine Wisse
Koster: Jan de Visser
Organist: Jos Meeuwsen
Beeld en geluid: Martien Quaak

Orde van dienst - Thema: Eerste liefde
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Welkom (ouderling van dienst) - Stil gebed
- gemeente gaat staanZingen Lied 280:1,2,3
Groet en Bemoediging
V.de Heer is met u
A.Ook met u is de Heer
V.Onze hulp is in de naam van de Heer
A.Die hemel en aarde gemaakt heeft
V…
Zingen Lied 280:5,6
- gemeente gaat zittenGebed om vergeving
Zingen Lied 548 Hemelhoog –
Breng Dank aan de Eeuwige

Kinderlied - liedjesbijbel : Abraham en Sara
-kinderen gaan naar de kindernevendienstSchriftlezing Openbaringen 2:1-7
Zingen Lied 908:1,4,6
Preek
Gevolgd door een moment van stilte
Lied: Vul dit huis met uw glorie -Reyer
HET ANTWOORD
-De kinderen komen terugGebeden
Viering van het heilig Avondmaal
Zingen Lied 233
VAN BINNEN NAAR BUITEN

Leefregel
HET WOORD
Gebed

Schriftlezing Openbaringen 1:1,2,3;9-20 (lector)

Slotlied 103C:1,3
Wegzending en zegen - Gezongen Amen

Kindernevendienst
De kinderen worden na de 1e Schriftlezing uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen
van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
Zij horen het verhaal uit Handelingen 6-7, Stefanus wordt martelaar.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1 voor kerk en diaconie samen, de 2e is de extra collecte, deze week
bestemd voor de ZWO - Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking.
De ZWO biedt wereldwijd hulp, steunt ontwikkelingsprojecten van Kerk in Actie en verleent steun
aan verbetering van de leefomstandigheden van de allerarmsten ongeacht hun geloofsovertuiging,
ras of nationaliteit over de grenzen heen. Alle doeleinden van harte aanbevolen!
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie, thee of limonade te drinken in ‘t Voorlokaal en
elkaar na de dienst te ontmoeten.

Zanguurtje
Vanavond is het zanguurtje van 19.00 tot 20.00 uur in ‘t Voorlokaal in Aagtekerke. We zingen
liederen uit het Liedboek, de bundels Hemelhoog, Joh. De Heer en Opwekking.
Hartelijk welkom, en neem gerust iemand mee!
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar
Adri Adriaanse, Reigersberg 27, Aagtekerke.
Gemeenteleven
Afgelopen week is Adri Adriaanse opgenomen in woonzorgcentrum de Waterwel, Reigersberg 27
in Aagtekerke. Wij wensen hem sterkte en Gods nabijheid toe.
Huwelijksjubileum
Op 29 juni waren dhr. en mw. D. Blom-de Gelder, `t Vievertje 9, 4363 BK Aagtekerke,
40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog vele goede en gezegende jaren toegewenst.
Pastoraat
Voor 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 contact opnemen met de diaconie: tel. 582704 of per
email pkad.diaconie@zeelandnet.nl
Agenda
3 juli 19:00u
7 juli 19:45u

Zanguurtje in ‘t Voorlokaal Aagtekerke.
Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

10 juli 10:00u

Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. G.J. Smit uit Middelburg
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: bloemenfonds.
Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232.

10 juli 10:00u

Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. P. Handschin uit Nieuw- en St. Joosland
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: bloemenfonds.
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.

