Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
9 juni 2019 - PINKSTEREN
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Crèche:
Koster:
Organist / Bugel:

ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk
Matty Moens
Diny Coomans
Stefan Quist
Lia Dekker
Rico Geuze
Hanna Reijnhoudt / Ineke de Haas

Orde van dienst
Voor deze dienst is een liturgieboekje beschikbaar.
Koffiedrinken na de dienst
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ‘t Voorlokaal onder het genot
van koffie, thee of limonade.
Paaskaarsen 2018
Gemeenteleden die belangstelling hebben voor de paaskaars 2018-2019 uit de Dorpskerk Aagtekerke
kunnen dat door middel van een briefje in de bus aangeven bij Rinus Moens, Dorpsplein 25.
De kerkenraad heeft besloten om de oude Paaskaars uit de Johanneskerk te schenken aan Jannie van
Bloois en Janneke Wattel als dank voor de 5,5 jaar dat zij de zondagsbrief hebben verzorgd en hem
hebben bezorgd bij de kerktelefoonluisteraars, en natuurlijk ook voor al het werk dat zij binnen onze
gemeente nog steeds verzetten als respectievelijk kosteres en organiste.
De Paaskaars uit Simnia wordt geschonken aan mw. Rini de Kam-Brouwer als dank voor haar werk
als diaken binnen onze gemeente en haar blijvende inzet bij de diensten in Simnia en de
ouderenmiddagen.
Gezamenlijke dienst Cluster Noordwest-Walcheren
Volgende week zondag, 16 juni, wordt de jaarlijkse clusterdienst gehouden van de Protestantse
Gemeenten Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle. Dit is een ochtenddienst,
die om 10.00 uur begint en gehouden wordt in de Zionskerk (Duinweg 36A) te Oostkapelle. Let op:
deze dienst vervangt de ochtenddiensten in de andere dorpen; er is dus ook geen dienst in
Aagtekerke en Domburg.
Het thema van de dienst is ‘Horen, zien en… spreken!’. De dienst is voorbereid door een speciale
commissie, in samenwerking met de vier predikanten. Voorgangers in de dienst zullen zijn: ds. Peter
van Bruggen en ds. Rianne de Reus. Muzikale medewerking wordt verleend door Brassband
‘Crescendo’ en het gelegenheidskoor o.l.v. Stoffelien Cool-Korporaal. Crèche is aanwezig en er zal
ook kindernevendienst zijn. Na de dienst is er nog volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder
het genot van koffie en thee.
Vervoer naar Oostkapelle kan geregeld worden. Neem hiervoor even contact op met uw sectieouderling
of pastoraal medewerker.

ROMMELMARKT zaterdag 22 juni Aagtekerke

De ZWO werkgroep van de PKN kerk Aagtekerke-Domburg organiseert op het Dorpsplein te
Aagtekerke op 22 juni 2019 een rommelmarkt/actiedag voor 3 goede doelen; de monumentale
dorpskerk, Stichting Steun en Opbouw Gambia en Stichting Windekind.
Het gaat van start om 9.00 uur.
Met o.a. grote sortering 2e hands artikelen, partij leuke meubelen, handwerken, kaarten, bloemen en
planten, streekproducten en spullen uit Gambia, koffie/wafels, hamburgers/friet.
Verder in de morgen verkoping per opbod, ringrijden voor kinderen en ponyrijden.
In de middag kun je bij diverse verlotingen mooie prijzen winnen en zijn er activiteiten rondom het
thema herdenking 75 jaar water over Walcheren.
In het sfeervolle monumentale kerkgebouw op het Dorpsplein zal de gehele dag het orgel bespeeld
worden en is een nieuwe expositie ingericht met olieverfschetsen over de inundatie van Walcheren in
1944.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Gisteren zijn de spullen opgehaald en a.s. dinsdagavond gaan
we het sorteren. Wie wil meehelpen is van harte welkom.
Ook op 21 en 22 juni hebben we nog veel mensen nodig. Wie helpt mee of kent nog iemand die wil
helpen?
U kunt zich aanmelden door middel van het opgaveformulier wat onlangs huis aan huis bezorgd is.
Melden bij: Renske Daanje, Bouwluststraat 1 Aagtekerke, of mail: rdaanje.49@gmail.com

Agenda
16 juni 10.00 uur Gezamenlijke dienst Cluster Noordwest-Walcheren in de Zionskerk te
Oostkapelle (geen dienst in Aagtekerke en Domburg).
20 juni 13.45 uur Handwerkclub in de consistorie Dorpskerk Aagtekerke
20 juni 19.45 uur Avondgebed in de consistorie Dorpskerk Aagtekerke
22 juni 09.00 – 15.00 uur Rommelmarkt op het Dorpsplein Aagtekerke.
23 juni 10.00 uur Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke. Voorganger: ds. R. Poesiat, Koudekerke.
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.
10.00 uur Kerkdienst Johanneskerk Domburg. Voorganger: ds. P. Melse uit Vrouwenpolder
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 19.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl

Kopij zondagsbrief Johanneskerk vanaf nu niet meer inleveren bij wabloo@zeelandnet.nl maar
voortaan tot vrijdags 19.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl
Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten van onze kerk? Dan kunt u contact opnemen met de waarnemend scriba
dhr. M. Moens, tel. 581330, 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.

