Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 10 maart 2019 Johanneskerk Domburg
1e zondag van de Veertigdagentijd /2e lijdenszondag
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

Ds. G.J. Smit uit Middelburg
Matty Moens
Annelies Willemse
Janneke Wattel
Adrie Marinissen

Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Intochtslied: ps. 91: 7, 8
Votum, groet
Smeekgebed
Kyrië: ps. 51: 1, 4
Kinderpreek
Kinderlied: 806
Kinderen gaan naar de nevendienst
Zondagsgebed
Lezing Torah: Exodus 3: 1 – 8
Zingen: 527
Evangelie: Lukas 4: 1 – 13
Zingen: 339a

Preek
Orgelspel
Zingen: 556
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecte: kerk en diaconie (één rondgang)
Slotlied: 840
Wegzending
Zegen (van Sint Patrick)
Uitgangscollecte: Pastoraat en eredienst
Zendingsbussen voor ZWO projecten
Pakistan

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. H.W.
Hietkamp.
Toelichting Liturgische bloemschikking
Het thema van het project op weg naar Pasen is: God kiest, God redt, ….. kies jij ook?
God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te
geven door Jezus, zijn eigen zoon.
10 maart: ‘Wil je Jezus volgen?”
De gelijkenis van de rijke jongeling. Opnieuw een sleutelbloem maar nu een rode; Jezus kiest
met zijn hart voor God. Jezus is daarom voor ons als het ware de sleutel naar God. Jezus
vraagt de man om ook met het hart te kiezen maar de man volgt Jezus niet. De sleutelbloem
wordt ook wel hemelsleutel genoemd.
Paasproject kindernevendienst
God kiest, God redt…..kies jij ook?
Vorige week in de gezamenlijke dienst in de kerk in Aagtekerke is het Paasproject van de
kindernevendienst gestart met de gelijkenis van de verloren zoon. Wat neem je mee op reis?
Waar gaan we naar toe en wat beleven we onderweg. Centraal staat een grote rugzak en
daar mochten we een bijzondere sleutel aanhangen, de sleutel van Gods Vaderhuis. Daar
zijn we altijd welkom zoals de verloren zoon verwelkomt werd door zijn vader.

10 maart: Lucas 18:18-24 Wil je Jezus volgen?
Met de kinderen lezen we het verhaal van de rijke man die aan Jezus vraagt wat hij moet
doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven.
Eigenlijk wil de man Jezus alleen volgen met een volle rugzak met al zijn waardevolle spullen.
Hij vindt het moeilijk om hier afscheid van te nemen.
Wij bevestigen een kompas aan onze rugzak, het wijst ons de weg achter Jezus aan. Met de
sleutel als waardevol bezit weten wij dat God kiest voor ons, en Jezus kiest de weg die God
hem wijst.
Biddag voor gewas en arbeid
Komende woensdagavond, 13 maart, is er een gezamenlijke Biddagdienst in de Dorpskerk in
Aagtekerke, aanvang 19.00 uur. Voorganger in deze dienst is ds. Rianne de Reus.
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.
Afwezigheid predikant
Van donderdag 14 maart t/m maandag 18 maart heeft ds. Rianne de Reus een lang weekend
vrij. Indien u in deze periode een predikant nodig hebt, kunt u contact opnemen met een
van de kerkenraadsleden of de voorzitter van de kerkenraad, Rinus Moens, tel. 0118-581330.
Amnesty International
Op de leestafel achterin de kerk liggen de kaarten voor de maand maart.
Agenda
Woensdag 13 maart

Donderdag 14 maart
Donderdag 14 maart
Zondag 17 maart
Zondag 17 maart

Biddagdienst om 19.00 uur in de Dorpskerk te Aagtekerke.
Voorganger: ds. Rianne de Reus. Collecte: pastoraat en
eredienst.
Handwerkclub van 14.00 tot 16.00 uur in de consistorie in
Aagtekerke.
Vergadering moderamen om 14.30 uur in ’t Voorlokaal te
Aagtekerke.
Kerkdienst Johanneskerk Domburg om 10.00 uur. Voorganger:
ds. S.M. Dekker uit Brielle. Collecte: jeugd- en jongerenwerk.
Zanguurtje van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Voorlokaal te
Aagtekerke.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij wabloo@zeelandnet.nl
Website kerk: www.pknaagtekerke-domburg.nl. De zondagsbrief is ook op de website te
lezen.

