Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
28 april 2019
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Organist:
Koster:

Ds. C. Brakema uit ’s Heer Abtskerke
Ellis Minderhoud
Rico Geuze
Marleen Mesu
Johan van Moolenbroek
Menno Geuze

Orde van dienst
welkom door de ouderling van dienst en stil gebed
aanvangslied: 216: 1, 2 en 3
bemoediging en het drempelgebed
groet
lied: Psalm 81: 1, 4, 8 en 9
gebed om Gods ontferming
Glorialied: 305: 1, 2 en 3
DE SCHRIFTEN
gebed bij de opening van de Schriften
schriftlezing: Jesaja 43: 1; 9 -13a
lied: Psalm 99: 1, 2 en 3

de kinderen gaan naar de nevendienst,
we zingen lied: 423: 1
schriftlezing: Openbaring 1: 9 - 20
acclamatie: lied 339a
verkondiging
lied: 362: 1, 2 en 3
DE GAVEN EN GEBEDEN
voorbeden - stilgebed - Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 630: 1,2,3 en 4
wegzending en de zegen

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 Genesis 12, Abram door God geroepen.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we Lied 423:1, daarna gaan de kinderen naar hun eigen
ruimte.
Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’
Vanavond om 18:00 u. komt de Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ bij elkaar in ‘t Voorlokaal.
4 mei-herdenking in de Johanneskerk te Domburg
Op 4 mei wordt in onze kerk weer een herdenking gehouden, die wordt voorbereid door een speciale
commissie. We komen om 19.30 uur samen om te herdenken en stil te staan bij de gevolgen van
oorlog, waar ook ter wereld. Er is ruimte voor zang, gebed en toespraken. Muzikale medewerking
wordt verleend door Jos Wouters (orgel) en enkele leden van de brassband Apollo. Uiteraard wordt
in deze plechtigheid de 2 minuten stilte ingelast. U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij
te wonen.

Agenda
28 april
2 mei
4 mei
5 mei

18:00 uur Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ in ‘t Voorlokaal.
19:45 uur Avondgebed in de consistorie.
19.30 uur 4 mei-herdenking in de Johanneskerk te Domburg.
10:00 uur Kerkdienst. Voorganger: ds. D. Westerneng uit ‘s-Gravenpolder.
Collecte: diaconaal steunfonds.

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

