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Orde van dienst
Orgelspel
Welkom door ambtsdrager + stil gebed
Aanvangslied: psalm 31: 1, 3, 4
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Zingen: lied 1008 – Rechter in het licht verheven
Gebed bij de opening van de Schriften
Brieflezing: Romeinen 11: 25-36(lector (NBV)
Zingen: lied 826
Moment met de kinderen: introductie Paasproject

Projectlied (zie zondagsbrief)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing NT: Lucas 15: 11-32
Zingen: lied 944
Verkondiging
Zingen: psalm 103: 1, 3, 5
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 536
Heenzending en zegen
Gezongen ‘amen’

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is de Voorjaarszendingscollecte van Kerk in Actie. 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 worden de kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
Vandaag start het Paasproject van ‘Vertel het maar’ voor de kindernevendienst.
Thema van het Paasproject 2019: God kiest, God redt… kies jij ook?
De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 15:11-32, God wacht met open armen.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied:
(melodie: “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: lied 118 Evangelische Liedbundel)

refrein:

Ken je ’t verhaal van de zoon
die wegliep uit zijn vaders huis?
Verloren en zonder loon,
de sleutel zegt hem: ‘welkom thuis!’
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.

daarna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

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. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning
en soberheid, de kleur van de veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen.
Vandaag is het thema: ‘God wacht met open armen’. De gelijkenis van de verloren zoon. Symbool
hierbij van de kindernevendienst is een sleutel. De primula heet ook wel sleutelbloem. De sleutel
betekent dat je altijd thuis kunt komen bij de Vader. De kaars als symbool voor de aanwezigheid
van God. Aan de tak zijn distels bevestigd. De stekelige bloemen verbeelden de duisternis, het
kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.
Koffiedrinken
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ’t Voorlokaal onder het genot
van een kopje koffie, thee of limonade.
40 dagentijd:
Op woensdag 6 maart begint de 40 dagentijd. Andere jaren kon u inschrijven voor de
40 dagentijdkalender. U kunt hem nu gratis aanvragen via de website van Kerk in actie:
www.kerkinactie.nl Mocht dat voor u een probleem zijn en wilt u toch een kalender ontvangen
dan kunt u even bellen met Trudie Minderhoud, tel. 582694.
Als u mee wilt doen met de spaardoosjesactie dan vindt u vanaf volgende week de doosjes achter
in de kerk. U kunt er daar één meenemen en u kunt het inleveren op Paaszondag tijdens de
kerkdienst in Aagtekerke of Domburg.
Gemeenteleven
8 maart zijn dhr. en mw. S.A. Maranus - C. Lorier 45 jaar getrouwd.
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar
mw. J. v.d. Woestijne-Meulmeester.
Agenda
7 maart
10 maart

19:45 uur
10:00 uur

10 maart

10:00 uur

10 maart

10:00 uur

Avondgebed in de consistorie
Kerkdienst in Aagtekerke. Voorganger: Mw. Muller uit Vlissingen
Collecte: pastoraat en eredienst.
Koffiedrinken in ’t Voorlokaal.
Kerkdienst in Domburg. Voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Collecte: pastoraat en eredienst.
Jeugdkerk in Aagtekerke voor jongeren vanaf groep 8 uit Aagtekerke,
Oostkapelle en Grijpskerke.

Bereikbaarheid predikant
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, dan kunt u contact opnemen met ds. Rianne de
Reus (tel.: 851500, e-mail: domineerianne@gmail.com). Maandag is haar vaste vrije dag.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl
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

