Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 6 november 2022
Dorpskerk Aagtekerke
e
- 1 zondag van de Voleinding Voorganger: ds. M. van Manen
emeritus predikant Breskens
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Diaken: Hannie Brasser
Kerkrentmeester: Wim Bosselaar
Orde van dienst
Welkom door de ouderling van dienst - Stil gebed
Aanvangslied 98: 1 en 2
Votum en groet
Gebed van de zondag
Lied 98: 3 en 4
Gebed om ontferming
Glorialied 216: 1, 2 en 3
Kinderen in de basisschoolleeftijd worden uitgenodigd
naar voren te komen
Zingen Lied 423: 1 (kinderen gaan naar de nevendienst)
1e Schriftlezing ( lector): JEREMIA 7: 1 – 11 (NBV)
Lied 177: 1, 2 en 3

Lector: Jojanneke Quist
Kindernevendienst: Anneke van Dam
Crèche: Annika Hoogendoorn
Koster: Jan de Visser
Organist: Hanna Reijnhoudt
Beeld en geluid: Stefan Quist
2e Schriftlezing LUCAS 19: 41 – 48 (NBV)
Lied 750: 1
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 750: 4 en 6
Orgelspel waarbij de kinderen terugkomen van de
nevendienst
Dankgebed en voorbeden - Stil gebed –
Onze Vader
Slotlied 976: 1, 2 en 3
Wegzending en Zegen, 3x gezongen AMEN
Inzameling van de gaven bij de uitgang

Crèche
Voor de allerkleinste is er crèche in ‘t Voorlokaal.
Lijkt het je leuk om mee te draaien dan graag een berichtje naar fam.minderhoud@zeelandnet.nl
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 18:1-8, De gelijkenis van de corrupte rechter.
Collecte
Bij de uitgang zijn 2 collectes, 1e voor kerk en diaconie, 2e is de extra collecte, deze week bestemd voor
het orgelfonds.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar Ko en Hannie Brasser,
Het Baantje 15, Aagtekerke.
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie/thee/limonade in ’t Voorlokaal.
Gemeenteleven
Na een onverwachte ziekenhuisopname vanwege een herseninfarct is Jan Provoost, Schuurmanstraat 14,
4357 EK Domburg weer thuisgekomen. Hij kan thuis verder revalideren. Van harte beterschap gewenst.
Van de Diaconie
Inzamelactie ontbijtkoek
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 ontbijtkoek meenemen.
Dit zamelen we de 4 zondagen van november in. Ook kunt u uw statiegeld bonnetjes inleveren van de
MCD, wat wij ook weer omzetten in ontbijtkoek.

Van de ZWO
De ZWO-werkgroep is van plan volgende jaar in juni 2023 weer een rommelmarkt te organiseren.
We gaan deze winter weer spullen inzamelen in de schuur in de Schoolstraat.
Als u mooie spullen voor ons heeft kunt u ze elke laatste zaterdag van de maand bij ons brengen.
De schuur is open van 11.00 tot 12.00 uur. De eerstvolgende keer dus zaterdag 26 november.
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
talenten veiling houden. De uitnodiging met aanmelding is met deze kerkbode bezorgd.
Geeft u zich op voor dinsdag 8 november a.s. dit in verband met onze voorbereiding.
Tot ziens op vrijdag 18 november a.s.
Van de kerkenraad
Gemeenteavond 23 november
U heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen voor de gemeenteavond op 23 november in De Poort
in Domburg. De agenda staat op de uitnodiging. Het thema van de inleiding van onze predikante is
Hoop hervinden, op zoek naar betekenisvol en gelovig kerk-zijn. We willen daarna ook met elkaar
in gesprek gaan. Inloop om 19.30u met koffie en thee. We beginnen de vergadering om 20.00u.
Komt allen! Van harte welkom.
Ring Walcheren praat over Lectio Divina
De Ring Walcheren houdt donderdag 10 november 2022 een ontmoetingsbijeenkomst in de Sint
Jacobskerk in Vlissingen. Aanvang 19.45, inloop vanaf 19.15 uur.
Spreker van deze avond is Henk Goudzwaard van Stadsklooster Simpelhuys Middelburg over Lectio
Divina. Lectio Divina betekent letterlijk ‘Goddelijke lezing’, een vorm van biddend lezen in Gods woord,
de Bijbel. En daarna luisteren met ‘het oor van je hart’ zoals Benedictus van Nursia voorschrijft. Van
oudsher tot op de dag van vandaag reserveren monniken tijd om de Bijbelboeken één voor één op deze
manier te lezen en herlezen.
Lectio Divina is een vorm van meditatie, eigenlijk stil worden voor Gods aangezicht. Ruimte scheppen,
je openstellen voor Zijn aanwezigheid, luisteren met je hart en oefenen in aandacht.
De Evensingers uit Vlissingen onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest verzorgen het muzikale
gedeelte. Na de bijeenkomst, rond kwart over negen, is er gelegenheid om informeel samen te zijn onder
het genot van een drankje.
De Ring Walcheren nodigt alle gemeenteleden van de PKN-gemeenten op Walcheren van harte uit om
deze avond bij te wonen.
Agenda
10 november

15:30u

Moderamenvergadering in ’t Voorlokaal Aagtekerke.

12 november

19:30u

Najaarsconcert van Apollo Brass in de Dorpskerk Aagtekerke.

13 november

10:00u

13 november

10:00u

Kerkdienst in de Johanneskerk Domburg
Voorganger: ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: pastoraat en eredienst.
Kindernevendienst/ Crèche.
Autodienst: Henk Littel, tel. 06-22473723.
Jeugdkerk in Grijpskerke.
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.

