Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
21 april 2019 – PASEN
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Crèche:
Organist:
Trompettist:
Koster:

Ds. Rianne de Reus
Matty Moens
Anneke de Visser
Cortine Wisse
Laura de Witte
Rein van der Kluit
Peter Slabber
Rico Geuze

Orde van dienst
Voor deze dienst is een liturgieboekje beschikbaar.
De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is de KIA Zendingscollecte.
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.
Paasproject 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. Vandaag sluiten we het
Paasproject van ‘Vertel het maar’ af. Het thema is God kiest, God redt…..kies jij ook?
De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 24:1-10, Pasen: een nieuwe start.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied.
(melodie: “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: lied 118 Evangelische Liedbundel)
Liturgische bloemschikking
God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te geven door
Jezus, zijn eigen zoon.
Pasen. Van de takken is een krans gevlochten. De (uitgedroogde) distels liggen op de tafel. De zonde
was er, maar is voorbij. In de schikking zijn dezelfde bloemen gebruikt als in de afgelopen weken,
maar nu in wit! De kleur van het feest maar zeker ook de kleur van zuiverheid, van schoongewassen
zijn. Al het kwaad dat Jezus heeft gedragen en hoog bij God heeft gebracht, heeft God veranderd om
een nieuw begin te maken. Al het rood/paars is veranderd in wit. Het is niet meer hoog en
onbereikbaar maar juist voor iedereen. Daarom ligt de krans niet meer hoog maar juist gewoon op de
tafel.
Bericht van de diakenen over het Diaconaal Steunfonds.
De diaconie heeft besloten een gift van € 1000,-- uit het Diaconaal Steunfonds te bestemmen voor
Kerk in Aktie dat een inzamelingsactie is gestart voor de overstromingsramp in Afrika. Van de
ingezamelde giften zullen door KiA voedselpakketten worden samengesteld waarvan de inhoud zo
veel mogelijk in de regio zal worden ingekocht.
Agenda
25 april
28 april
28 april

13:45 uur Handwerkclub in de consistorie.
10:00 uur Kerkdienst. Voorganger: ds. C. Brakema uit ’s Heer Abtskerke.
Collecte: pastoraat en eredienst.
18:00 uur Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ in ‘t Voorlokaal.

