Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief 13 januari 2019 Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Organist:
Koster:

ds. P. Melse uit Vrouwenpolder
Ellis Minderhoud
Anneke Francke
Marleen Mesu
Hanna Reijnhoudt
Rico Geuze

Orde van dienst
Lied van de maand 530 (koortje met keyboard)
Welkom en stil gebed door ouderling van dienst
Intochtslied 530: 1, 2 en 3
Votum en Groet
Lied 530 : 4
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Lied 687:3
Leefregel
Lied 653 : 2
Gebed om verlichting van de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Exodus 16: 1 t/m 20 (lector)

Psalm 78 : 8 en 9
Kinderen gaan naar de kindernevendienst,
we zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
2e Schriftlezing: Exodus 16 : 21 t/m 36
Psalm 105 : 15
Verkondiging
Psalm 145 : 5
Kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied 512 : 1 en 2
Zegen, beaamd door driemaal gezongen 'Amen'

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor pastoraat en
eredienst. Bij de uitgang wordt 2x gecollecteerd; één voor de kerkvoogdij en één voor de
diaconie. De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in
Pakistan. Ook de bus voor onderhoud kerkgebouw wordt van harte aanbevolen.
Kindernevendienst
Na de 1e Schriftlezing en lied worden de kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
De kinderen horen het verhaal uit Mt 6:1-8, Gelovig zonder opsmuk.
We zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’, daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
De Heer verbindt ons met elkaar:
Hij roept ons allemaal.

Koffiedrinken
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ’t Voorlokaal onder het
genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Jeugdkerk
Vanmorgen is er jeugdkerk in Grijpskerke voor jongeren vanaf groep 8 uit Aagtekerke,
Grijpskerke en Oostkapelle.
Vanuit de ZWO
Inzameling voor de Voedselbank Walcheren in Domburg en Aagtekerke
In Domburg en Aagtekerke is zaterdagochtend 19 januari 2019 weer een inzamelingsactie
voor de Voedselbank Walcheren. Overschotten van de feestdagen of uit uw kerstpakket zijn
welkom. (geen alcohol of aangebroken verpakkingen a.u.b.) Maar ook heel graag diverse
houdbare producten zoals: Macaroni, Crackers, Havermout, Ontbijtkoek, Koffie, Thee,
Blikjes vis. U kunt uw spullen die morgen afgeven; Tussen 10.00 en 11.30 uur bij de
Protestantse Kerk zowel in Aagtekerke (in het Voorlokaal) als in Domburg (in De Poort).
In Aagtekerke maken we ook een ronde langs de deuren. Wilt u meehelpen?
Graag berichtje naar Marja Geschiere: diaconie.pka@zeelandnet.nl
Of voor Domburg Trudie Minderhoud: jatrucoma@zeelandnet.nl
Van de diaconie
Seniorenmiddag 65+
Woensdag 23 januari bent u van harte welkom , uiteraard ook de ouderen vanuit Domburg.
Het is altijd fijn om elkaar weer te ontmoeten, en we maken er met elkaar een gezellige
middag van. Om 14.30 staat de koffie en thee klaar in 't Voorlokaal. Zo rond 16.30 sluiten we
af. Wilt u zich even opgeven bij Rini de Kam, tel 58 21 87? Welkom!

Agenda
17 januari
17 januari
19 januari
20 januari
20 januari
23 januari

13:45 uur Handwerkclub in de consistorie.
19:30 uur Avondgebed in de consistorie.
10:00-11:30 uur ZWO-actie voor de Voedselbank.
10:00 uur Kerkdienst. Voorganger: ds. N. van Doorn uit Middelburg.
Collecte: Diaconaal steunfonds.
19:00 uur Zanguurtje in ’t Voorlokaal.
14:30 uur Seniorenmiddag in ’t Voorlokaal.

Bereikbaarheid
Mocht u in de komende tijd behoefte hebben aan contact met een predikant verzoeken wij u
contact op te nemen met uw (wijk-)ouderling of de voorzitter van de kerkenraad: Rinus
Moens, tel.: 0118- 581330.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
Vriendelijk verzoek van de koster: wilt u de zondagsbrief meenemen?
Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten van onze kerk? Dan kunt u contact opnemen met de scriba
dhr. H. Littel, tel. 586665, email: scriba.pka@zeelandnet.nl
Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl
In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
Om hiervan gebruik te maken zet u uw hoorapparaat op de ‘T-stand

