Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
17 maart 2019 - 2e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Organist:
Koster:

Dhr. H. Soeting uit Gapinge
Tiny Littel
Ina de Visser
Marleen Mesu
Johan van Moolenbroek
Jan de Visser

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom en stil gebed door ouderling van dienst
Lied 536: 1 en 4
Bemoediging groet
Zondagspsalm psalm 27: 1 en 2
Smeekgebed
Lied psalm 27: 4
DE DIENST VAN DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Gesprekje met de kinderen,
we zingen het projectlied waarna
de kinderen naar de nevendienst gaan

TeNaCh Psalm 27: 7 – 14
Lied psalm 27:6
Evangelie Lukas 9: 28-36 (lector)
Lied 544: 1 en 2
Preek
Lied 544: 3, 4, 5
de kinderen komen terug
DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden stil gebed/…./ONZE VADER
Collecten
Slotlied lied 556: 3, 4 en 5
Wegzending en zegen
Orgelspel

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is bestemd voor het jeugden jongerenwerk. 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.
Paasproject kindernevendienst
Voor de 1e Schriftlezing worden de kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten. Vandaag gaan we verder met het
Paasproject van ‘Vertel het maar’ met het thema God kiest, God redt…..kies jij ook?
De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 22:39-53, Jezus kiest voor Gods plan.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied:
(melodie: “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: lied 118 Evangelische Liedbundel)
Kijk toch hoe Jezus hier knielt
en sluit je ogen niet voor Hem.
Luister, nu klinkt weer zijn stem:
‘Ik kies Gods plan met hart en ziel’.
refrein: Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.
daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

Liturgische bloemschikking
God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te geven door
Jezus, zijn eigen zoon. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning
en soberheid, de kleur van de veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen.
De kaars als symbool voor de aanwezigheid van God. Aan de takken zijn distels bevestigd. De
stekelige bloemen verbeelden het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.
Vandaag is het thema: ‘Jezus kiest voor Gods plan’, Getsémane – Hof van Olijven. Jezus houdt de
ogen gericht op God, Hem heeft hij lief, hij bidt tot Hem. De tulp heeft de bloembladeren naar
boven gericht en staat daarom symbool voor gebed. Een paarse tulp om de diepe liefde van Jezus
voor God aan te geven. Ondanks lijden doet Hij wat God vraagt.
Zanguurtje
Vanavond om 19:00 uur is het zanguurtje in ’t Voorlokaal. We zingen liederen uit o.a. het
Liedboek, Hemelhoog, Johannes de Heer en de Evangelische Liedbundel met begeleiding van
accordeon en keyboard. Van harte welkom!
Vrouwenactiviteit
Op woensdagmiddag 20 maart is de vrouwenactiviteit: een bezoek aan het Chocolade-museum in
Middelburg. We vertrekken om 13.30 uur vanaf het Dorpsplein. Om 16.00 uur hopen we weer
terug te zijn in Aagtekerke, waar we in ’t Voorlokaal koffie of thee serveren en wat lekkers.
Spaardoosjes 40-dagentijd
Achterin de kerk liggen spaardoosjes voor de 40-dagentijd voor de diverse doelen van Kerk in Actie,
waarvoor u gedurende de tijd op weg naar Pasen kunt sparen. De doosjes kunt u inleveren op
Paaszondag in de kerk.
Agenda
17 maart
19 maart
20 maart
21 maart
24 maart

19:00 uur Zanguurtje in ’t Voorlokaal.
19:30 uur Kerkenraadsvergadering in ’t Voorlokaal.
13:30 uur Vrouwenactiviteit naar het chocolademuseum in Middelburg.
19:45 uur Avondgebed in de consistorie.
10:00 uur Kerkdienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds. A. Spaans uit Colijnsplaat.
Collecte: groot onderhoud pastorie.

Afwezigheid predikant
Van donderdag 14 maart t/m maandag 18 maart heeft ds. Rianne de Reus een lang weekend vrij.
Indien u in deze periode een predikant nodig hebt, kunt u contact opnemen met een van de
kerkenraadsleden 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
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

