Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Johanneskerk Domburg
01 september 2019 (11e zondag van de zomer)
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Organist:

Ds. J. Haeck uit Zeist
Tiny Littel
Marja de Visser
Jannie van Bloois
Janneke Wattel

Orde van dienst
Welkom en stil gebed Aanvangslied:
Psalm 27 : 4 en 7
Votum en
groet
Intochtstekst: Psalm
56 : 9,10, 11
Lied: Gezang
894 : 1, 2 en 4
Lezing van het gebod
Lied: Psalm 32 : 1
Genadeverkondiging
Lied: Psalm 32 : 4
Gebed om de opening van het Woord en de
verlichting door de Heilige Geest
Kindermoment
Schriftlezing O.T. 1 Koningen 19 : 1-13

Schriftlezing N.T. Romeinen 11 : 1-6
Lied: Gezang 283 : 1 t/m 5
Tekst voor de verkondiging: 1 Koningen 19 : 12b
“Het suizen van een zachte bries”
Orgelspel
Lied: Gezang 906 :
1, 2, 7 en 8
Gedachtenis Mw. J.W. Francke
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Collecte in één rondgang voor kerk en diaconie
Slotlied: Gezang 664 : 1, 2 en 3
Zegen en wegzending
Uitleidend orgelspel
Uitgangscollecte: pastoraat en eredienst

Koffiedrinken na de dienst
Na deze dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ‘de Poort’, onder het genot van koffie,
thee of limonade. ‘De Poort’ bereikt u via de deur naast de kansel of door even om de kerk heen te
lopen naar de oostzijde.
Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mw. J. MinderhoudWisse in Simnia.
Gemeenteleven
Overleden
Op zaterdag 24 augustus is ons gemeentelid mevrouw Johanna Willemina (Jo) Francke overleden.
Zij is 81 jaar geworden en woonde de laatste jaren in Simnia. Op maandag 2 september zal de
crematie in besloten kring plaatsvinden. Vandaag zullen we mevrouw Francke als gemeente
gedenken.
Weer thuis
Maandag 26 augustus is Mw. Jannie van de Woestijne uit het ziekenhuis naar huis gekomen,
wachtend op een vervolgbehandeling deze week.
Openstelling Dorpskerk Aagtekerke
De hele zomer (tot Open Monumentendag op 14 september) 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.
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.
Open Monumentendag met boekenmarkt:
Ook dit jaar willen we met Open Monumentendag, 14 september, een boekenmarkt houden in De
Poort.
U kunt hiervoor nog boeken inleveren op 7 september van 10.00 tot 12.00 uur in De Poort. Als u
wilt dat ze worden opgehaald kunt u even bellen naar Trudie Minderhoud, tel.582694.
Op de dag zelf bent u natuurlijk weer van harte welkom vanaf 10.00 uur om lekker te snuffelen
tussen de boeken en andere dingen of elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie,
thee of limonade met wat lekkers. Om dit goed te laten verlopen vragen we 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
Ook de kerk is die dag open, daar is orgelspel en ook de wereldwinkel uit Serooskerke is aanwezig.
Zoals gebruikelijk is dit ook de enige dag in het jaar dat u de toren kunt beklimmen.
Alles bij elkaar genoeg redenen om op Monumentendag richting de Johanneskerk te komen, wij
vinden het leuk u daar te ontmoeten.
Agenda
Dinsdag 3 september
Donderdag 5 september
Zaterdag 7 september
Zondag 8 september

19.30 uur: Kerkenraadsvergadering in ‘de Poort’ te Domburg.
19.45 – 20.30 uur: Avondgebed in de consistorie te Aagtekerke.
’s Middags: Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met tentoonstelling
schilderijen ‘Inundatie 75 jaar geleden’.
10.00 uur: Gezamenlijke startdienst in Domburg. Voorganger: ds.
Rianne de Reus. Collecte: plaatselijk diaconaat. Koffie drinken en
lunch na de dienst.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdag 17.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 17.00 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 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”

