Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 31 juli 2022
Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Kees Bosselaar
Diaken: Hannie Brasser
Kerkrentmeester: Wim Bosselaar
Lector: Trudie Minderhoud

Kindernevendienst: Annelies Willemse
Crèche: Laura de Witte
Koster: Adri Marinissen
Beeld en geluid: Stefan Quist

Orde van dienst
De orde van dienst is als bijlage bijgevoegd.
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 Handelingen 10, Ook Cornelius moet het Evangelie horen.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1 voor kerk en diaconie, de 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor het
Leger des Heils.
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte welkom voor een kop koffie, thee of limonade in De Poort (gebouw achter de kerk).
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. R. Bimmel, Hopmande 4.
Gemeenteleven
Bericht van overlijden
Op 26 juli is overleden ons gemeentelid mw. M. van den Driest-Kleinepier in de leeftijd van 89 jaar.
Maandag 1 augustus om 13.30u wordt de afscheidsdienst gehouden in de Dorpskerk Aagtekerke.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats in Aagtekerke.
Wij bidden om kracht en troost voor haar man en kinderen in deze verdrietige tijd.
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!
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 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 4 augustus – Avondgebed rond Etty Hillesum – Johanneskerk Domburg.
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.
Zomerzangavond met Omnis Cantare in de Dorpskerk Aagtekerke
Zaterdag 6 augustus is de zomeravondzangavond van Omnis Cantare, organist is Arjan Huissen.
Aanvang 20:00 uur. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden, deze is bestemd voor de voedselbank
Walcheren.

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
31 juli
2 augustus
3 augustus
4 augustus
6 augustus

19:00u
20:30-21.30u
19:45u
20:30u
13.00-16.00u

6 augustus 20:00u
7 augustus 10:00u

7 augustus 10:00u

Zanguurtje in ’t Voorlokaal Aagtekerke.
Openstelling Johanneskerk Domburg -orgelspel en de wereldwinkel.
Avondgebed in ’t Voorlokaal Aagtekerke.
Zomerstilte - Avondgebed rond Etty Hillesum - Johanneskerk Domburg
Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met expositie `Openbaerieng in beeld’
van Jopie Minnaard-Verheijke.
Zomerzangavond van Omnis Cantare in de Dorpskerk Aagtekerke
Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. J.B. Beijer uit Middelburg.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: bloemenfonds.
Kindernevendienst / Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232.
Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. J. de Valk uit Amsterdam.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: bloemenfonds.
Crèche / Kindernevendienst / Autodienst: Henk Littel, tel 586665.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

