Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 30 oktober 2022
Johanneskerk Domburg

Voorganger: ds. A.P. van der Maas uit Wemeldinge
Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud
Diaken: Marja Geschiere
Kerkrentmeester: Roelof Francke
Lector: Catrien Hoogendoorn
Orde van dienst
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Moment van stilte en inkeer
Aanvangslied: Lied 119a: 1 en 4
Bemoediging en Groet
Zingen: Lied 283
Gebed om ontferming
Glorialied: Lied 305
Zondagsgebed
Thoralezing: Genesis 12: 1 - 8
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Kindernevendienst: Marleen Mesu
Crèche: Laura de Witte
Koster: Adri Marinissen
Organist: Hanna Reijnhoudt
Beeld en geluid: Adri Geschiere

Evangelielezing: Lucas 19: 1 - 10
Zingen: Lied 339a
Verkondiging
Zingen: Lied 840
Kinderen komen terug in de kerk
Gebeden
Aankondiging van de inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 834
Wegzending en Zegen
Orgelspel
Collecten bij de uitgang

Crèche
Voor de allerkleinste is er crèche in de Poort.
Kindernevendienst
De kinderen worden uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen van de basisschool zijn welkom
om aan te sluiten. Zij horen het verhaal uit Lukas 16:19-31, De gelijkenis van de rijke man en Lazarus.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes; 1e voor kerk en diaconie, 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor het
Nederlands Bijbelgenootschap. Het NBG brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij, en wil dat mensen in
binnen-en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor
de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in de Poort.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar de fam. de Joode, Ewout van
Dishoeckstraat 6, Domburg.
Tieners- Connect
Komende dinsdag 1 november om 18.30 in ‘t Voorlokaal zijn de tieners van 12-18 jaar van harte welkom bij
Connect. Voor vragen kun je terecht bij ds. Evelyn.
Zaterdag 5 november om 19:00u in ’t Voorlokaal: Tieners- Connect hebben een gezellige avond met elkaar.
Neem gerust een vriend of vriendin mee.
Diaconie
Inzamelactie rijst
De voedselbank krijgt veel nieuwe aanvragen van families waar het zwaarder wordt.
Zo werd ons als diaconie gevraagd om frequenter te helpen. Daarom willen we u het volgende vragen.
Wilt u elke keer als u naar de kerk komt een pak of zak rijst meenemen. Dit zamelen we de 5 zondagen van
Oktober in. Ook kunt u uw statiegeld bonnetjes inleveren van de MCD, wat wij ook weer omzetten in rijst.

Schoenendoosactie
Graag zetten wij ons weer in voor Schoenendoosactie. Deze actie is een landelijke actie van de Stichting GAiNGlobal Aid Network Holland. Het is de bedoeling dat je een schoenendoos vult met allerlei spulletjes voor een
jongen of meisje in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Je kunt zelf kiezen voor welke leeftijdscategorie. Dit jaar gaan
de schoenendozen naar kinderen in Afrika, Oost-Europa of kinderen die in een vluchtelingkamp verblijven.
Soms is deze schoenendoos het enige cadeau wat een kind krijgt in zijn/haar leven. Wat is er mooier om door
middel van deze actie wat licht te brengen in het donkere bestaan van zoveel kinderen die leven in
omstandigheden die niet zo welvarend zijn als die van ons. Doe je mee?
Meer informatie is te vinden op www.schoenendoosactie.nl , Facebook of Instagram. In Aagtekerke en
Domburg zijn de deelnameformulieren rond de herfstvakantie huis-aan-huis verspreid. Daarnaast zijn de
formulieren ook te downloaden op www.schoenendoosactie.nl of af te halen bij: (Aagtekerke) MCD Dekker,
't Ouwe Durpsuus, Leo Joosse, (Domburg) Albert Heijn, The Read Shop of
Trudie Minderhoud (0118-582694). Meer informatie en inleverdata kunt u vinden in de kerkbode van november
en op www.pknaagtekerke-domburg.nl
College van Kerkrentmeesters
Gezamenlijke maaltijd
Onze laatste gezamenlijke maaltijd was op 23 november 2018 in ‘t Voorlokaal.
In 2019 was de verbouwing van 't Voorlokaal en in 2020 en 2021 was het door de corona dat we dit niet konden
organiseren. Nu na al die jaren willen we weer een gezamenlijke maaltijd organiseren op vrijdagavond
18 november 2022 in 't Voorlokaal te Aagtekerke. Ook zullen we op deze avond weer een talentenveiling
houden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?
De uitnodiging met aanmelding zal met de kerkbode van november a.s. bezorgd worden.
Agenda
1 november 18:30u

Connect (tieners 12-18 jaar) in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

3 november 19:45u

Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

5 november

Connect (tieners 12-18 jaar) in ’t Voorlokaal Aagtekerke

6 november 10:00u

Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. M. van Manen uit Breskens
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: orgelfonds.
Kindernevendienst/ Crèche
Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232.

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.

