Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 4 september 2022
Johanneskerk Domburg
- Dienst voor jong en ouder Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Ouderling van dienst: Ineke de Haas
Diaken: Marja Geschiere
Kerkrentmeester: Johan Dekker
Lector: Catrien Hoogendoorn

Kindernevendienst: Susan de Visser
Crèche: Laura de Witte
Koster: Adri Marinissen
Organist: Hanna Reijnhoudt
Beeld en geluid: Stefan Quist

Orde van dienst
Zie bijgevoegde liturgie.
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 2 Samuël 12:1-25, Natan roept David en Batseba tot de orde.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1e voor kerk en diaconie, 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor het
plaatselijk diaconaat.
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. F. Kaljouw, Simniapad 1, Domburg.
Gemeenteleven
Op 9 september viert dhr. J. Provoost, J.W. Schuurmanstraat 14, 4357 EK Domburg, zijn 80e verjaardag.
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Open kerken
Het zomerconcert van Brasband Apollo van woensdag 7 september in de Johanneskerk Domburg is verplaatst
naar woensdag 5 oktober.
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 8 september – Zinwandeling – Johanneskerk Domburg.
Van harte welkom! Vragen over programma Zomerstilte - ds. Evelyn Quaak-Kloet – tel.0628167645.
Open Monumentendag zaterdag 10 september 2022
Op de Open Monumentendag zijn beide kerkgebouwen geopend van 10.00u tot 17.00u
In Domburg houden we op de Open Monumentendag 10 september a.s. weer de gebruikelijke boekenmarkt.
Voor dat dit gerealiseerd kan worden moet er nog wel wat gebeuren. De boeken zijn inmiddels allemaal in De
Poort maar die moeten nog wel worden uitgezocht en uitgestald. Iedereen die hieraan mee wil helpen is van
harte welkom op maandag 5 september om 13.00 uur. Kunt u alleen op een andere tijd dan mag u even contact
opnemen. Als u iets wilt bakken om op de dag zelf te verkopen is dat ook van harte welkom. Het begint om
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 50% van de opbrengst is bestemd voor onze eigen kerk, de overige 50% is
bestemd voor de Stichting steun en opbouw Gambia. Loopt u die dag gerust eens even binnen. Ook als u niet
zoveel met boeken hebt kunt u gerust eens langskomen, er is koffie met lekkers en ook worden er nog andere
dingen verkocht. Aan gezelligheid geen gebrek en het is leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten. De kerk
is open voor bezichtiging, er is orgelspel en ook de wereldwinkel Serooskerke is aanwezig met allerlei mooie
artikelen. Bovendien kunt u op deze dag de toren beklimmen wat verder in het jaar niet mogelijk is.
In de Dorpskerk Aagtekerke zijn de volgende activiteiten: - openstelling van de Dorpskerk - expositie
aquarellen “Openbaering in Beeld” van Jopie Minnaard - Orgelspel - kraam in de kerktuin met verkoop van
wafels, koffie, limonade etc. - kraam met spullen uit Gambia.
Voor de activiteiten bij de Dorpskerk zoeken we nog een paar vrijwilligers, wie wil ons helpen om deze dag tot een
succes te maken? Aanmelden of vragen kan bij Roelof Francke tel: 0623568256 of PKAD.kerkbeheer@zeelandnet.nl
Voor meer informatie: https://www.pknaagtekerke-domburg.nl/uploads/klant491/files/flyer.pdf

Van de diaconie
Op woensdagmiddag 7 september is ieder welkom om samen koffie te komen drinken in de kerktuin.
Bij minder weer gaat het gewoon door maar zitten we in het Voorlokaal.
Wij van de diaconie zorgen voor wat lekkers. Welkom vanaf 14.30 u.
Te koop
Ook dit jaar zijn er weer, ten bate van de diaconie geteelde, tomaten te koop.
In het verkoopstalletje van Marja Geschiere (Zeeuws Knoopje) liggen zakjes van
± 750 gram €1,-- en ± 1500 gram € 2,--.
Voor grote hoeveelheden van bijv. 5 of 10 kg graag even bellen naar 06-20 01 44 55.
Bij voorbaat dank voor uw steun!
Gevraagd lege jampotjes en kleine glazen flesjes, zie afbeelding.
Agenda
7 september 14:30u
8 september 15:30u
8 september 20.30u
10 september 10:00-17:00u
11 september 10:00u

Koffiedrinken in de kerktuin Aagtekerke.
Moderamenvergadering.
Zomerstilte – Zinwandeling – Dorpskerk Aagtekerke.
Open Monumentendag. Activiteiten in beide kerkgebouwen.
Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke -Viering Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: pastoraat en eredienst
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.

