Zondagsbrief Domburg 21 april - Pasen
Orde van dienst
Voor deze dienst is er een liturgieboekje.
Koffiedrinken na de dienst
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ‘de Poort’ onder het genot
van koffie, thee of limonade. ‘De Poort’ bereikt u 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 naar dhr. J.L. van
Dullemen.
Thema kindernevendienst en liturgische bloemschikking
Pasen: een nieuwe start.
Jezus heeft gekozen, gehoorzaam tot de dood. Nu beloont zijn hemelse Vader Hem. Hij mag leven.
Het is niet afgelopen, het begint pas. Jezus mag regeren over hemel en aarde namens God. Het
eerste teken daarvan is dat een engel zijn graf opent en dat Jezus levend daaruit mag gaan. Pasen
is voor Jezus een nieuwe start. Daarna laat Jezus zich zien aan de vrouwen die op weg zijn om zijn
lichaam te verzorgen, Kijk maar, Ik leef. En Jezus legt uit dat Gods beloning ook alles verandert
voor wie in Hem geloven, die proberen Hem te volgen. Zij mogen ook leven voor altijd. Verlost
mogen ze verder gaan. Ze mogen Thuis komen bij God, voor altijd zijn kinderen zijn. Dankzij Jezus
komt Gods bedoeling met de mensen uit: ze zijn door Hem geschapen, worden door Hem verlost
en mogen leven tot zijn eer. Wij krijgen wat Jezus verdiende, God heeft gekozen, God heeft ons
gered… Kies jij nu voor Hem?
Ds. Dick Westerneng (hoofdredacteur Vertel het maar.)
Bericht van de diakenen over het Diaconaal Steunfonds.
De diaconie heeft besloten een gift van € 1000,- uit het Diaconaal Steunfonds te bestemmen voor
Kerk in Aktie dat een inzamelingsactie is gestart voor de overstromingsramp in Afrika. Van de
ingezamelde giften zullen door KiA voedselpakketten worden samengesteld waarvan de inhoud zo
veel mogelijk in de regio zal worden ingekocht.
Amnesty International
Op de leestafel achterin de kerk liggen de kaarten voor de maand april.
Agenda
Zondag 28 april
Zondag 28 april

Kerkdienst om 10.00 uur. Beloken Pasen. Voorganger: ds. W. Alserda
uit Vlissingen. Collecte: pastoraat & eredienst.
‘Over geloof gesproken’. Gespreksgroep voor jongeren. 18.00 uur, ’t
Voorlokaal, Aagtekerke.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij wabloo@zeelandnet.nl en
a.e.abrahamse@zeelandnet.nl.
Website kerk: www.pknaagtekerke-domburg.nl.

