Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 17 februari 2019 Johanneskerk Domburg
6e zondag na Epifanie
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

ds. Rianne de Reus
Kees Bosselaar
Catrien Hoogendoorn
Janneke Wattel
Jannie van Bloois

Orgelspel
Welkom + stil gebed
Aanvangslied: ps. 62: 1, 5
Bemoediging en groet
Gebed van verootmoediging
Woorden van genade: Psalm 91: 14-16
Lied van de maand: 975: 1, 2, 3
Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing OT: Ester 7:1 – 8:2
Zingen: lied 770
Lezing NT: Lucas 6: 17-26

Zingen: lied 858
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 1001
Dank- en voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Collecte: kerk & diaconie (1 rondgang)
Kinderen komen terug
Slotlied: 801: 1, 2, 3, 4, 5
Heenzending en zegen
Gezongen ‘amen’
Uitgangscollecte: Groot onderhoud kerk
Zendingsbussen voor ZWO projecten
Pakistan

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen en ter bemoediging naar
dhr. S. Bosselaar.
Open tafel
Op woensdag 20 februari a.s. organiseert de diaconie weer een warme maaltijd in ’t Voorlokaal in
Aagtekerke voor alle mensen uit Aagtekerke en Domburg die het gezellig vinden om samen te
eten. Ongeacht leeftijd, kerkelijke verbondenheid, alleen of samen, u bent allemaal van harte
welkom. Vanaf 11.30 uur beginnen we met een drankje en om 12.00 uur met de maaltijd. Bij uw
aanmelding graag aangeven als u geen vis of vlees liefhebber bent. U krijgt veel gezelligheid, een
drankje vooraf, lekker eten, ook met een drankje, en een toetje na. Wilt u meedoen, meldt u dan
aan bij Rinus Moens (tel.: 58 13 30) of Trudie Minderhoud (tel.: 58 26 94) tot uiterlijk zondag 17
februari a.s. Indien u opgehaald wilt worden, geef dat dan bij uw aanmelding aan. Er staat een
collectebus voor een vrijwillige bijdrage in de kosten.
Filmavond in ‘t Voorlokaal

Vrijdagavond 22 februari willen we met elkaar de film ‘As it is in heaven’ kijken. De film is een
aangrijpend verhaal over een wereldberoemde dirigent die terugkeert naar zijn geboorteplaats en
daar een plaatselijk kerkkoor onder zijn hoede neemt. Ieder koorlid draagt echter zijn eigen
verhaal met zich mee, maar door de samenhorigheid binnen het koor ontstaat een 'allen voor één
en één voor allen' sfeer. Iedereen is van harte welkom; inloop met koffie/thee vanaf 19:30u,
aanvang film: 20:00u. Graag uiterlijk 18 februari even laten weten of je komt en neem gerust
iemand mee! Rini de Kam tel. 582187 (kamass@zeelandnet.nl) of Tiny Littel tel. 586665
(tiny.littel@kpnmail.nl).
Bereikbaarheid predikant
Inmiddels is ds. Rianne de Reus voor 80% aan het werk en is zij eraan toe om ook het pastoraat
weer op te pakken. Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek dan kunt u contact met
haar opnemen (tel.: 851500, e-mail: domineerianne@gmail.com). Maandag is en blijft haar vaste
vrije dag.
Amnesty International
Op de leestafel achterin de kerk liggen de kaarten voor februari.
Agenda
Woensdag 20 februari
Donderdag 21 februari
Vrijdag 22 februari
Zondag 24 februari
Zondag 24 februari
Zondag 24 februari

Open tafel om 11.30 uur in ’t Voorlokaal te Aagtekerke.
Avondgebed van 19.45 tot 20.30 uur in de consistorie te Aagtekerke.
Filmavond om 20.00 uur in 't Voorlokaal te Aagtekerke.
Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. A. Spaans uit Colijnsplaat.
Collecte: pastoraat & eredienst.
‘Over geloof gesproken’, gespreksgroep voor jongeren, om 18.00 uur
in de Bovenzaal in Aagtekerke
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.

