Zondagsbrief Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
12 mei 2019 – 4e zondag van Pasen / zondag ‘Jubilate’
Voorganger: ds. Rianne de Reus
Ouderling van dienst: Kees Bosselaar
Lector: Joost Hoogendoorn
Koster Jannie van Bloois
Orde
van
dienst
Welkom en stil gebed
Verkondiging
Aanvangslied: ps. 100
Muziek - dwarsfluit
Bemoediging en groet
Zingen: lied 908: 1, 4, 5, 6
Gebed om ontferming
Dank- en voorbeden,
Muziek - dwarsfluit
stil gebed, Onze Vader
Glorialied: 608, 1, 3
Kinderen komen terug
Gebed bij de opening van het Woord
Collecte: kerk & diaconie (één rondgang)
Brieflezing (door lector): 1 Johannes 1: 1-7
Muziek - dwarsfluit
Muziek - dwarsfluit
Slotlied: 345
Moment met de kinderen
Heenzending en zegen
Lichtliedje: 423: 1
Uitgangscollecte: Groot Onderhoud
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Pastorie
Evangelielezing: Johannes 10: 22-30
Zendingsbussen voor Project Pakistan
Zingen: lied 653: 1, 6, 7
Muzikale medewerking
Aan deze dienst wordt, behalve door onze organiste Janneke Wattel, ook muzikale
medewerking verleend door Lian Jobse-Vonk op dwarsfluit.
Koffiedrinken
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van
koffie, thee of limonade in ‘de Poort’, die u bereikt via de deur naast de kansel of door even
om de kerk heen te lopen.
Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen en ter
bemoediging naar dhr. A. Provoost in ’t Gasthuis in Middelburg.
Vrouwenactiviteit
Op 15 mei willen we op bezoek gaan bij de fam. Van Dam. Sinds vorig jaar heeft Arie een
hele nieuwe stal gebouwd waarin hij biggen opfokt tot varkens. Dit doet hij op een
bijzondere manier. Hij wilt ons dit laten zien en beleven vanuit zijn excursieruimte. Daar is
Anneke ook bij betrokken, want zij heeft er een museumpje met allerlei oude spullen voor
de slacht en foto’s. Dus dames, van harte welkom. Het belooft een interessante middag te
worden. We vertrekken bij mooi weer om 13.40 uur op het Dorpsplein in Aagtekerke met de
fiets. Wie met de auto wil gaan, dat kan natuurlijk ook. Geven jullie dit aan bij de opgave?
Opgeven
kan
tot
14
mei
bij
Marja
Geschiere.
Tel:
0118582704
of diaconie.pka@zeelandnet.nl. De kosten zijn € 5,- per persoon.

Pluktuin Aagtekerke
Onze pluktuin bij de molen is weer open. Het aanbod van bloemen is nog wel klein, maar als
u daar bij het plukken rekening mee houdt, dan blijven er ook bloemen over voor de
volgende plukkers.
Bij “'t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen voor € 15,00 waarmee u de hele zomer
bloemen kunt plukken. Denk u er om dat u zelf een schaar meeneemt om te knippen?
Koor clusterdienst
Zondag 16 juni is de clusterdienst. Net als vorig jaar is er ook weer een projectkoor. Wil je
hieraan meedoen? We beginnen met oefenen dinsdag 21 mei om 19.30 uur in de Dorpskerk
te Aagtekerke. Geef je even door of je hieraan meedoet?
Anneke Francke, tel. 582459.
Amnesty International/ Schrijfgroep
Op de leestafel achterin de kerk liggen de kaarten voor de maand mei.
Agenda
Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei
Donderdag 16 mei
Zondag 19 mei
Zondag 19 mei

Vrouwenactiviteit, vertrek 13.40 uur vanaf Dorpsplein
Aagtekerke.
Vergadering moderamen om 15.30 uur in ‘de Poort’, Domburg.
Avondgebed van 19.45 tot 20.30 uur in de consistorie in
Aagtekerke.
Kerkdienst in Aagtekerke, 10.00 uur, voorganger: ds. C.J. Don
uit Oost-Souburg. Collecte: Diaconaal Steunfonds.
Kerkdienst in Domburg, 10.00 uur, voorganger: ds. A. Jobsen uit
Goes. Collecte: Diaconaal Steunfonds.

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

