Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief 24 februari 2019 Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Organist:
Koster:

ds. G. Klein uit Veere
Matty Moens
Diny Coomans
Stefan Quist
Hanna Reijnhoudt
Menno Geuze

Orde van dienst
Welkom en stil gebed door de ouderling van dienst
Aanvangslied 136: 1, 2, 3, 4 en 13
Votum en groet
Lied 975
Kyrie / gebed om ontferming
Glorialied 273: 1, 2 en 3
Gebed om het licht van Gods Heilige Geest
1e Schriftlezing: NBV Esther 7:1-6 en 8:3-14 (lector)
Lied 43: 1, 3 en 5
Kinderen worden uitgenodigd naar voren te komen
We zingen lied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

2e Schriftlezing Lucas 6: 27-38 NBV
Lied 838: 1 en 2
Uitleg en verkondiging
Lied 838: 3 en 4
De kinderen komen terug uit de nevendienst
Dankgebed en voorbeden - Stil gebed Samen bidden van het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 755
Zegen, beaamd door een driemaal gezongen
‘Amen’

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor pastoraat en
eredienst. 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
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.
De kinderen horen het verhaal uit Ester 7:1-8:2, Haman wordt gestraft.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we ‘Wij gaan voor even uit elkaar’, daarna gaan de
kinderen naar hun eigen ruimte.

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!

40 dagentijd:
Op woensdag 6 maart begint de 40 dagentijd. Andere jaren kon u inschrijven voor de
40 dagentijdkalender. U kunt hem nu gratis aanvragen via de website van Kerkinactie:
www.kerkinactie.nl Mocht dat voor u een probleem zijn en wilt u toch een kalender ontvangen
dan kunt u even bellen met Trudie Minderhoud, tel. 582694.
Als u mee wilt doen met de spaardoosjesactie dan vindt u vanaf volgende week de doosjes achter
in de kerk. U kunt er daar één meenemen en u kunt het inleveren op Paaszondag tijdens de
kerkdienst in Aagtekerke of Domburg.

Agenda
24 februari
24 februari
28 februari
3 maart

18:00 uur Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ in het zaaltje van de kerk.
19:00 uur Zanguurtje in ’t Voorlokaal.
13:45 uur Handwerkclub in de consistorie.
10:00 uur Gezamenlijke kerkdienst. Voorganger: ds. Rianne de Reus.
Collecte: KIA Voorjaarszendingscollecte.
Koffiedrinken na de dienst in ’t Voorlokaal.

Bereikbaarheid predikant
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, dan kunt u contact opnemen met ds. Rianne de Reus
(tel.: 851500, e-mail: domineerianne@gmail.com). Maandag is haar vaste vrije dag.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl
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

