Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
5 mei 2019
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Crèche:
Organist:
Koster:

Ds. D. Westerneng uit ‘s-Gravenpolder
Corry Moens
Jojanneke Quist
Stefan Quist
Rina van Dam
Hanna Reijnhoudt
Lia Dekker

Orde van dienst
Lied van de maand 608 (koortje met keyboard)
Welkom door de ouderling van dienst - Stil Gebed
Intochtslied: Psalm 95: 1 en 3
Votum en Groet
Gebed van verootmoediging
Zingen: Lied 632: 1 en 2
Wetslezing
Lied 632: 3
Gebed
Verhaaltje voor de kinderen

Zingen: Wij gaan voor even ...
Schriftlezing: Galaten 5: 1 en 13-26 (NBV)
Zingen: Lied 865
Verkondiging
Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied: Lied150a: 1 en 2
Zegen
Lied 708: 1 en 6

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor het diaconaal
steunfonds. 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
Voor de Schriftlezing 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 13, Abram en Lot gaan uit elkaar.
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.

Seniorenmiddag 65+
Woensdagmiddag 8 mei bent u van harte uitgenodigd in 't Voorlokaal, uiteraard ook de ouderen
vanuit Domburg. Deze laatste keer voor de zomer zetten we de sjoelbak klaar en doen ook andere
spelletjes! Ook is er iets lekkers bij de koffie of thee!
Om 14.30uur willen we beginnen, en zo rond 16.30uur sluiten we af.
Wilt u zich opgeven bij Rini de Kam, tel. 58 21 87?
Ook voor eventueel vervoer vanuit Domburg. We maken er een gezellige middag van, komt u ook?
Vrouwenactiviteit
Op 15 mei willen we op bezoek gaan bij de fam. van Dam, aan de Herenweg.
Sinds vorig jaar heeft Arie een hele nieuwe stal gebouwd waarin hij biggen opfokt tot varkens.
Dit doet hij op een bijzondere manier. Hij wil ons dit laten zien en beleven vanuit zijn excursie
ruimte. Daar is Anneke ook bij betrokken, want zij heeft er een museumpje met allerlei oude slacht
spullen en foto’s. Dus dames welkom. Het belooft een interessante middag te worden.
We vertrekken bij mooi weer op de fiets vanaf het Dorpsplein rond 13.40 uur.
Wie met de auto wil gaan, dat kan natuurlijk ook. De kosten zijn € 5.00 per persoon.
Geven jullie dit aan bij de opgave. Opgeven kan tot de 14e mei bij Marja.
0118582704 of diaconie.pka@zeelandnet.nl

Agenda
8 mei
14:30 uur Seniorenmiddag in ’t Voorlokaal.
9 mei
13:45 uur Handwerkclub in de consistorie.
12 mei 10:00 uur Gezamenlijke kerkdienst in de Johanneskerk te Domburg.
Voorganger: ds. Rianne de Reus. Collecte: groot onderhoud pastorie.
Na de dienst koffiedrinken in ‘De Poort’.
Vervoer nodig naar Domburg? dan kunt u bellen met Tiny Littel, tel. 586665.

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

