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Orde van dienst
Orgelspel
Welkom en stil gebed door de ouderling van dienst
Aanvangspsalm 66 vers 1 en 3
Votum en groet - Drempelgebed
Lied van de maand: 530
Kyrie: gebed om ontferming
Glorialied 869 vers 1 en 3
Gebed om het licht van Gods Heilige Geest
Lezing OT Jesaja 62 vers 1-5 (lector)
Lied 314 vers 3
Gesprekje met de kinderen, we zingen lied 423:1
Lezing NT Johannes 2: 1-11

Lied 525 vers 1 en 5
Uitleg en verkondiging
Lied 791 vers 1 en 2, 4 en 5
Onder naspel lied komen kinderen terug uit
de kindernevendienst
Dankgebed en voorbede -Stil gebed -Samen
bidden van het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 422
Zegen, beaamd door een driemaal gezongen
‘Amen’

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor het diaconaal
steunfonds. 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 Ester 1, Koningin Wasti weggestuurd.
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!
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!
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!

Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden
van 19 januari t/m 2 februari. Het thema is
“Geef voor je kerk”. De actie Kerkbalans is
de belangrijkste inkomstenbron voor de
instandhouding van de erediensten in beide
kerken en de zo belangrijke predikantsplaats.
In de komende week van 21 t/m 26 januari
zullen de kerkrentmeesters bij u aanbellen om
een envelop af te geven voor Kerkbalans
2019. Van 28 januari t/m 2 februari wordt de
antwoordenvelop met antwoordstrook bij u
opgehaald.
In Domburg is er op maandagavond 4 februari vanaf 19.30 uur in “de Poort” een tel-avond van
alle toezeggingen in beide dorpen. ALLE leden uit Aagtekerke en Domburg zijn op die avond
dan ook van harte welkom waar het eindresultaat rond 21.00 uur wordt verwacht.
Ds. G. H. Otte op 2 januari overleden
Ds. Gerrit Hendrik Otte werd geboren op 13 februari 1943 in Krabbendijke. Hij studeerde
theologie in Utrecht en werd in 1973 hervormd predikant in Aagtekerke. Daarna stond hij in
Papendrecht (deelgemeente, 1977), was hij diaconaal consulent voor de provinciale
kerkvergadering Zeeland (1980) en diende hij de gemeente van Veghel-Uden (1990).
Ds. Otte ging in 2005 met emeritaat.
Agenda
20 januari
23 januari
27 januari

19:00 uur Zanguurtje in ’t Voorlokaal.
14:30 uur Seniorenmiddag in ’t Voorlokaal.
10:00 uur Kerkdienst. Voorganger: ds. A. Spaans uit Colijnsplaat.
Collecte: Pastoraat en eredienst.
Het gele boekje
Vergeet u niet af en toe in het gele boekje te kijken? Hierin vindt u het programma Vorming &
Toerusting van het Cluster Noordwest-Walcheren. Ook bij activiteiten van onze buurgemeenten
in Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle bent u van harte welkom.
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

