Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
25 augustus 2019 (10e zondag van de zomer)
~ Viering Heilig Avondmaal ~
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst
Crèche:
Koster:
Organist:

Ds. P. Handschin uit Middelburg
Kees Bosselaar
Diny Coomans
Anneke van Dam
Laura de Witte
Menno Geuze
Hanna Reijnhoudt

Orde van dienst
Welkom door de ouderling van dienst – Stil gebed
VOORBEREIDEN
Aanvangslied: 213;1,2,5 Morgenglans der Eeuwigheid
Votum en groet
Zingen Psalm 31: NLB 31; 1,2
Kyriegebed
Zingen Glorialied: NLB 31, 17,19
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing I door lector: Jesaja 65, 17 t/m 25 (NBV)
Zingen: Toch overwint eens de Genade NLB 755; 1,2
Kinderen komen naar voren, zingen Kinderlied
Kinderen gaan naar de nevendienst.
Schriftlezing II: Lucas 12, 32 t/m 40
Orgeltussenspel
Preek
Zingen Antwoordpsalm: “God zij gelooft en hoog
geprezen” NLB 112; 1,3,4,5
Kinderen komen terug onder het naspel
MAALTIJD VAN DE HEER
Voorbede

Inzameling van de gaven
Gebed over de Gaven
Zingen Lied “Genadig Heer, die al mij zwakheid weet”
NLB 381; 1,2,3,5
Nodiging
De genodigden gaan zitten aan Tafel
Stil gebed
Inzettingswoorden
Zegening van Brood en wijn
De gemeente antwoord twee keer met de woorden:
U zij de heerlijkheid in alle eeuwen!
De derde keer antwoord de gemeente met de
woorden: Want U is de heerlijkheid en de kracht
door Jezus Messias in alle eeuwen der eeuwen.
Epiklese
Gemeenschap van Brood en Wijn
Dankgebed
Zingen:Ik wil u danken, grote levensvorst NLB 381; 6
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: “O lieve Heer geef vrede” NLB 1009; 1,2,3
Zegen
Orgel

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor de ZWO. 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
De kinderen worden na de 1e Schriftlezing en lied uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen van
de basisschool zijn welkom om aan te sluiten. We zingen ‘Wij gaan voor even uit elkaar’, daarna gaan de
kinderen naar hun eigen ruimte. Zij horen het verhaal uit Kolossenzen 2:6-12 en 3:1-4, Met Christus gestorven
en opgestaan.

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

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!
Renovatie bijgebouwen Dorpskerk Aagtekerke
Aanstaande week starten we met de renovatiewerkzaamheden van de bijgebouwen, hierdoor zijn vanaf
morgen deze dus niet meer beschikbaar voor de gebruikelijke activiteiten. Het zanguurtje vanavond is
daarmee de laatste activiteit in de huidige gebouwen.
De kindernevendienst en de crèche op zondag gaan gewoon door, deze hebben vanaf volgende zondag de
beschikking over de kantoorunit die afgelopen week in de kerktuin neergezet is.
In voorkomend geval bestaat altijd de mogelijkheid uit te wijken naar Domburg, Voor aanvragen kan contact
opgenomen worden met Jannie van Bloois, wabloo@zeelandnet.nl, of telefonisch 0118 58 29 15.
Wanneer u andere vragen omtrent de renovatie heeft kunt altijd contact opnemen met één van de
kerkrentmeesters.
Openstelling Dorpskerk Aagtekerke
De hele zomer (tot Open Monumentendag op 14 september en evt. bij voldoende belangstelling tot de
herdenking op 1 november) is de Dorpskerk te Aagtekerke op zaterdagmiddag open voor bezichtiging. Omdat
het dit jaar 75 jaar geleden is dat de inundatie van Walcheren plaatsvond, is er een tentoonstelling te zien met
schilderijen van foto’s uit Aagtekerke en omstreken uit die tijd. De schilderijen zijn gemaakt door ons
gemeentelid Josina Knoester-Buijs.
Open avond Johanneskerk Domburg
Op dinsdagavond 27 augustus is vindt de laatste ‘open avond’ van dit seizoen plaats. De Johanneskerk is
geopend van 20.30 tot 21.30 uur. Muziek wordt verzorgd door de fam. De Munck en de Wereldwinkel is
aanwezig.
Zomeravondconcert in de Johanneskerk Domburg
De reeks zomeravondconcerten wordt traditiegetrouw afgesloten door Brassband Apollo. Op woensdag 28
augustus om 20.30 uur verzorgen zij een concert in de Johanneskerk. Toegang is vrij, wel is er een collecte bij
de uitgang. Van harte welkom!
Boekenmarkt
Op 14 september (Monumentendag) hebben we weer onze jaarlijkse boekenmarkt in "de Poort".
Ook is er gelegenheid om een kopje koffie, thee of limonade te drinken. We vragen bakkers/ en of baksters
die iets willen bakken om bij de koffie te kunnen verkopen.
Graag aanmelden bij Jannie van Bloois. tel 0118-582915 of wabloo@zeelandnet.nl
Startdienst 8 september
Op zondag 8 september zullen we in een gezamenlijke dienst in Domburg de start van het nieuwe seizoen
markeren. Dit jaar wordt de startdienst voorbereid door de jongvolwassenen van de gespreksgroep ‘Over
geloof gesproken’. Zij hebben verschillende keren met elkaar gesproken over hun visie op de toekomst van de
kerk en over wat kerk-zijn voor hen betekent. Daar willen ze graag iets van delen met de rest van de gemeente.
Thema van de dienst zal dan ook zijn: ‘De kerk, dat zijn wij!’. Qua vorm zal de dienst lijken op een zogenaamde
‘Thomasviering’. Dit concept is ontstaan in Finland en heeft ook in Nederland al veel mensen aangesproken.
Vergeleken met de kerkdienst zoals wij die gewend zijn, is er in een Thomasviering wat meer ruimte voor
actieve betrokkenheid van de bezoekers. Het uitgangspunt blijft echter wel dat de kerk een plek moet zijn waar
iedereen zich op zijn/haar gemak kan voelen. Net als anders zal er volop samen gezongen en gebeden worden.
Ook zal er een korte overdenking zijn.
Na de dienst is er nog meer gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen koffie of thee te drinken, gevolgd
door een eenvoudige lunch. We hopen dat velen van u van de gelegenheid gebruik maken om zo samen het
nieuwe seizoen te beginnen en Gods zegen daarover te vragen.
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Projectkoor Herdenken en Vieren Aagtekerke
75 jaar bevrijding, viert u/jij het met ons mee? Op D.V. vrijdagavond 1 november zal er een
herdenkingsavond plaatsvinden. Op deze avond zullen er naast o.a. oorlogsherinneringen en samenzang ook
twee projectkoren een bijdrage leveren. Allereerst start er in augustus een kinderkoor, voor kinderen van
groep 4 t/m groep 8. Tijdens 5 repetities op maandagavond ( 26 augustus, 16 en 23 september, 7 en 21
oktober) zullen er meerdere liederen ingestudeerd worden die tijdens de herdenking uitgevoerd worden. De
dirigent van het kinderkoor is Jacco Peene. De repetities beginnen om 19.00 uur. Daarnaast start op
maandagavond 26 augustus het jongeren-/volwassenenkoor. Repetities van dit koor vinden plaats op
26 augustus, 20 en 23 september, 7 en 21 oktober. Het koor staat onder leiding van Jan Wisse.
Kopij Kerkbode
De volgende Kerkbode verschijnt op vrijdag 6 september. Kopij m.b.t. onze Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg kunt u tot vrijdag 30 augustus inleveren bij Christine Dekker: christdekk@zeelandnet.nl.
Algemene berichten voor de voorpagina kunt u tot en met maandag 2 september inleveren bij ds. Rianne de
Reus: domineerianne@gmail.com.
Agenda
Dinsdag 27 augustus
Woensdag 28 augustus
Donderdag 29 augustus
Zaterdag 31 augustus
Zondag 1 september
Zondag 1 september

Zondag 8 september

20.30-21.30u. Open avond in de Johanneskerk Domburg met orgelspel en
Wereldwinkel.
20.30u. Zomeravondconcert n de Johanneskerk Domburg.
15.30u. Moderamenvergadering in ‘de Poort’.
13.30-16.00u. Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met tentoonstelling
schilderijen ‘Inundatie 75 jaar geleden’.
10.00u. Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke.
Voorganger: ds. R. Poesiat uit Koudekerke. Collecte: pastoraat en eredienst.
10:00u. Kerkdienst Johanneskerk Domburg.
Voorganger: ds. J. Haeck uit Zeist. Collecte: pastoraat en eredienst.
Koffiedrinken na de dienst.
10:00 u. Gezamenlijke Startdienst in de Johanneskerk te Domburg.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 17.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdags 17.00 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.

