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Orde van dienst
DE VOORBEREIDING

orgelspel
welkom en stil gebed door de ouderling van dienst
lied van de maand lied 975 : 1 en 2
bemoediging
groet
zondagspsalm psalm 18 : 1 en 9
smeekgebed
glorialied psalm 145 : 1
DE DIENST VAN DE SCHRIFT
gebed van de zondag
kinderpreek
kinderlied lied 423 : 1
de kinderen gaan naar de nevendienst

TeNaCh Psalm 145
lied 767
Evangelie Lukas 4,14-21 (lector)
acclamatie lied 339a
preek
lied 316 : 1 en 4
de kinderen komen terug
DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
gebeden stil gebed/…./ONZE VADER
collecten
slotlied lied 512 : 1, 5, 6 en 7
wegzending en zegen
orgelspel

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor het groot
onderhoud van de kerk. 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
Voor de Schriftlezing 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 Ester 5:1-6:11, Ester gaat naar de koning.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we Lied 423:1, daarna gaan de kinderen naar hun eigen
ruimte.
Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!

OPEN TAFEL
Op woensdag 20 februari a.s. organiseert de diaconie weer een warme maaltijd in ’t Voorlokaal in
Aagtekerke voor alle mensen uit Aagtekerke en Domburg die het gezellig vinden om samen te
eten. Ongeacht leeftijd, kerkelijke verbondenheid, alleen of samen, u bent allemaal van harte
welkom. Vanaf 11.30 uur beginnen we met een drankje en om 12.00 uur met de maaltijd.
Bij uw aanmelding graag aangeven als u geen vis of vlees liefhebber bent. U krijgt veel
gezelligheid, een drankje vooraf, lekker eten, ook met een drankje, en een toetje na.
Wilt u meedoen, meldt u dan uiterlijk zondag 17 februari aan bij Rinus Moens (tel.: 58 13 30) of
Trudie Minderhoud (tel.: 58 26 94) Indien u opgehaald wilt worden, geef dat dan
bij uw aanmelding aan. Er staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage in de kosten.
Filmavond in ‘t Voorlokaal
Vrijdagavond 22 februari willen we met elkaar de film ‘As it is in heaven’ kijken.
De film is een aangrijpend verhaal over een wereldberoemde dirigent die terugkeert naar zijn
geboorteplaats en daar een plaatselijk kerkkoor onder zijn hoede neemt. Ieder koorlid draagt echter
zijn eigen verhaal met zich mee, maar door de samenhorigheid binnen het koor ontstaat een 'allen
voor een en een voor allen' sfeer. Iedereen is van harte welkom; inloop met koffie/thee vanaf 19:30u,
aanvang film: 20:00u. Graag uiterlijk 18 februari even laten weten of je komt en neem gerust iemand
mee! Rini de Kam tel. 582187 (kamass@zeelandnet.nl) of Tiny Littel tel. 586665
(tiny.littel@kpnmail.nl).
Agenda
20 februari
21 februari
22 februari
24 februari
24 februari
24 februari

11:30 uur Open tafel in ’t Voorlokaal.
19:45 uur Avondgebed in de consistorie.
19:30 uur Filmavond in ’t Voorlokaal.
10:00 uur Kerkdienst. Voorganger: ds. G. Klein uit Veere.
Collecte: pastoraat en eredienst.
18:00 uur Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ in het zaaltje van de kerk.
19:00 uur Zanguurtje in ’t Voorlokaal.

Bereikbaarheid predikant
Inmiddels is ds. Rianne de Reus voor 80% aan het werk en is zij eraan toe om ook het pastoraat
weer op te pakken. Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek dan kunt u contact met haar
opnemen (tel.: 851500, e-mail: domineerianne@gmail.com). Maandag is en blijft haar vaste vrije
dag.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst
Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
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

