Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
24 maart 2019 - 3e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Organist:
Koster:

Ds. A. Spaans uit Colijnsplaat
Ellis Minderhoud
Ineke de Haas
Stefan Quist
Hanna Reijnhoudt
Lia Dekker

Orde van dienst
Orgelspel voor de dienst
Welkom en stil gebed door de ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 906:1,6 en 7
Votum en groet
Zingen: Psalm 116:1,3 en 8
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging: Romeinen 5:1-2
Zingen: Psalm 103:1 en 3
Leefregels: Exodus 20:1-6, 12-13 en 16-17,
afgewisseld met zingen: Lied 310:2 en 4
Gebed om Gods Woord en Geest
Schriftlezing: Job 19:7-19, 25-27 (lector)
Zingen: Lied 25a

Begin kindernevendienst – zingen: projectlied
Schriftlezing: Lucas 13:1-5; 22:39-48
Zingen: Lied 558:1,5 en 8
Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 560
Kinderen komen terug; uitleg paasproject
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 939
Zegen, met driemaal gezongen ‘Amen
Orgelspel

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is bestemd voor het groot
onderhoud pastorie. 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 gaan we verder met het
Paasproject van ‘Vertel het maar’ met het thema God kiest, God redt…..kies jij ook?
De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 22:54-62, Petrus durft niet te kiezen.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied (zie bijlage).
(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. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning
en soberheid, de kleur van de veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen.
De kaars als symbool voor de aanwezigheid van God. Aan de takken zijn distels bevestigd. De
stekelige bloemen verbeelden het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.
Vandaag is het thema: ‘Petrus durft niet te kiezen’.
Het verraad van Petrus. Gekozen is voor de Celosia, in het Nederlands ook wel Hanekam genoemd,
een verwijzing naar het kraaien van de haan.

Spaardoosjes 40-dagentijd
Achterin de kerk liggen spaardoosjes voor de 40-dagentijd voor de diverse doelen van Kerk in
Actie, waarvoor u gedurende de tijd op weg naar Pasen kunt sparen. De doosjes kunt u inleveren op
Paaszondag in de kerk.
Bijbelgespreksgroep
De Bijbelsgespreksgroep o.l.v. ds. A.C. Den Hollander, komt dinsdag 26 maart voor de laatste keer
dit seizoen bij elkaar in ‘de Poort’, aanvang 19:30 uur.
Vraag uit Simnia
Van oudsher wordt er op de vrijdagmiddagen een uurtje gezongen, vroeger op Ter Mantelinge, nu
in Simnia, geestelijke liederen maar ook uit “ Kun je nog zingen".
Zing je graag en wilt u zich een uurtje vrijmaken om de zang te ondersteunen, geeft u zich dan op!
Het is niet de bedoeling dat men bewoners ophaalt of terugbrengt, daar zijn vrijwilligers voor.
Iedere vrijdagmiddag ( uitgezonderd de laatste vrijdag v/d maand) om 15.00uur wordt er eerst
koffie gedronken, daarna wordt er, onder begeleiding van Rinus Jobse op het orgel, gezongen.
U kunt zich opgeven bij Matty Moens, tel. 0624469352 / 011858288.

Agenda
26 maart
28 maart
31 maart
31 maart

19:30 uur Bijbelgespreksgroep o.l.v. ds. A.C. Den Hollander in ‘de Poort’.
13:45 uur Handwerkclub in de consistorie.
10:00 uur Kerkdienst in de Dorpskerk. Voorganger: ds. Rianne de Reus.
Collecte: KIA; JOP (Jeugd Organisatie Protestantse Kerk).
18:00 uur Gespreksgroep Jongvolwassenen ‘Over geloof gesproken’ in ’t Voorlokaal.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst
Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 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

