Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief 3 februari 2019 Dorpskerk Aagtekerke
~ Viering Heilig Avondmaal ~
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:
Crèche:
Organist:
Koster:

ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle
Kees Bosselaar
Susan de Visser
Rina van Dam
Johan van Moolenbroek
Lia Dekker

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor KIA
Werelddiaconaat. 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 2:19-3:15, Trouwe Mordechai en jaloerse Haman.
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 18:00u komt de gespreksgroep voor jongvolwassenen bij elkaar in ‘t Voorlokaal.
Jeugdkerk
Op 10 februari willen we met de jeugdkerkgroep de kerk & school-dienst in Grijpskerke
bezoeken.
Kerkbalans 2019
De jaarlijkse actie Kerkbalans met als thema is “Geef voor je kerk” is gehouden van
19 januari t/m 2 februari. Inmiddels is de antwoordenvelop met antwoordstrook bij u opgehaald;
als dat nog niet gebeurd is dan graag contact opnemen met een van de kerkrentmeesters. Op
maandag 4 februari vanaf 19.30 uur is er in “de Poort” een tel-avond van alle toezeggingen in
beide dorpen. Alle leden uit Aagtekerke en Domburg zijn op die avond van harte welkom waar
het eindresultaat rond 21.00 uur wordt verwacht.
Agenda
3 februari
4 februari
7 februari
10 februari

18:00 uur Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ in ’t Voorlokaal.
19:30 uur tel-avond Kerkbalans 2019 in ‘de Poort’.
19:45 uur Avondgebed in de consistorie.
10:00 uur Kerkdienst. Voorganger: ds. Rianne de Reus.
Collecte: ZWO. Koffiedrinken na de dienst in ’t Voorlokaal’.

Bereikbaarheid predikant

Inmiddels is ds. Rianne de Reus voor 80% aan het werk en is zij eraan toe om ook het pastoraat
weer op te pakken. Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek dan kunt u contact met
haar opnemen (tel.: 851500, e-mail: domineerianne@gmail.com). Maandag is en blijft haar vaste
vrije dag.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
Vriendelijk verzoek van de koster: wilt u de zondagsbrief meenemen?
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

