Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief voor de gezamenlijke startdienst in
de Johanneskerk Domburg
08 september 2019 (12e zondag van de zomer)
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:

Ds. Rianne de Reus
Ellis Minderhoud
Rico Geuze
Adrie Marinissen

Vandaag vieren we de start van het nieuwe seizoen met een dienst die is voorbereid door de
jongeren van de gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’. Het is een dienst voor jong en oud,
daarom is er vandaag geen kindernevendienst. Wel is er crèche voor de allerjongsten in ‘de Poort’.
Voor deze dienst is er een liturgieboekje beschikbaar.
Koffiedrinken en lunch na de dienst
We hopen van harte dat u van de mogelijkheid gebruik maakt om elkaar na afloop van deze dienst
nog nader te ontmoeten. Koffie, thee en limonade staan klaar in ‘de Poort’, die u bereikt via de deur
naast de kansel of door even om de kerk heen te lopen naar de oostzijde. Ook zal daar een
eenvoudige lunch worden geserveerd.
Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mw. M.D.L. BoreelRost Onnes, als dank voor de schenking van het vloerkleed op het nieuwe liturgisch centrum in de
Johanneskerk.
Open Monumentendag Johanneskerk met boekenmarkt in De Poort
In De Poort houden we op 14 september, Monumentendag, weer onze traditionele boekenmarkt. We
hebben een heel grote, gevarieerde collectie boeken waar zeker iets voor u bij is. Het begint om
10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 50% van de opbrengst is bestemd voor onze eigen kerk, de
overige 50% is bestemd voor het classicale project van Kerk in Actie. Ook als u niet zoveel met
boeken hebt kunt u gerust eens langskomen, er is koffie met lekkers en ook worden er nog andere
dingen verkocht. Mocht u ook wat willen bakken maar vergeten bent dat te melden, dan kunt u dat
alsnog
doen
bij.
Jannie van Bloois. tel 0118-582915 of wabloo@zeelandnet.nl
De kerk is open voor bezichtiging, er is orgelspel, de wereldwinkel van Serooskerke is aanwezig
met prachtige spullen en u kunt op deze dag ook de toren beklimmen.
Aan gezelligheid is geen gebrek en het is leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten. Dus een
bezoek is zeker zeer de moeite waard.
Open Monumentendag Dorpskerk
De Open Monumentendag wordt gehouden op zaterdag 14 september. Ook dit jaar zullen we onze
Dorpskerk voor bezichtiging openstellen van 10.00 tot 17.00 uur. Op deze dag zullen er, zoals
voorgaande jaren, weer diverse activiteiten zijn in en rond de kerk zoals orgelspel, kraam van de
handwerkclub, koffie/thee met verse wafels enz. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan
onze kerk. Een activiteit die wij bij u allen van harte aanbevelen!

Openstelling Dorpskerk
De hele zomer (tot Open Monumentendag op 14 september en evt. bij voldoende belangstelling tot
na 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.
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 is er een kinderkoor gestart, voor kinderen van groep 4 t/m
groep 8. Tijdens repetities op maandagavond ( 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 zijn de repetities van het jongeren/volwassenenkoor gestart. Repetities van dit koor vinden plaats op 20 en 23 september, 7 en 21 oktober,
aanvang 20:00 uur. Het koor staat onder leiding van Jan Wisse.

Vakantie predikant
Ds. Rianne de Reus heeft vakantie van 8 t/m 30 september. Indien u in deze periode een predikant
nodig hebt, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Rinus Moens (tel.
581330) of de scriba, Henk Littel (tel. 586665).
Agenda
Zaterdag 14 september

Zondag 15 september
Zondag 15 september

10.00 – 17.00 uur: Open Monumentendag. Zowel de Dorpskerk in
Aagtekerke als de Johanneskerk in Domburg zijn geopend. Er zijn
verschillende activiteiten, waaronder een boekenmarkt in ‘de Poort’ te
Domburg.
10.00 uur: Kerkdienst in Domburg. Voorganger: ds. A.C. den
Hollander uit Oostkapelle. Collecte: pastoraat & eredienst.
10.00 uur: Kerkdienst in Aagtekerke. Voorganger: ds. G.J. Smit uit
Middelburg. Collecte: pastoraat & eredienst.

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 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”

