Protestantse Gemeente te Aagtekerke – Domburg
Zondagsbrief Johanneskerk Domburg
20 januari 2019
2e zondag van de Epifanie

Voorganger: Ds. C.J. Don uit Oost- Souburg
Organist: Janneke Wattel
Koster: Jannie van Bloois
Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Lied van de intocht: ps. 66: 1, 5, 7
Bemoediging, Groet
Zingen: 530 (lied van de maand)
Waarover het gaat
Kyriëgebed
Glorialied 654: 1, 3, 4, 6
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jes. 62: 1 – 5
Zingen: 96a: 1, 2, 4
Tweede lezing: Joh. 2: 1 – 11
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen: 314: 1, 3

Preek
Orgelspel
Zingen: 525: 1, 3, 5
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecte: kerk en diaconie (één rondgang)
Slotlied: 793: 1, 2, 3
Zegen
Uitgangscollecte: Diaconaal steunfonds
Zendingsbussen voor ZWO projecten
Pakistan

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mw. J.W.
Francke in Simnia.
Ds. G. H. Otte op 2 januari overleden
Ds. Gerrit Hendrik Otte werd geboren op 13 februari 1943 in Krabbendijke. Hij studeerde
theologie in Utrecht en werd in 1973 hervormd predikant in Aagtekerke. Daarna stond hij in
Papendrecht (deelgemeente, 1977), was hij diaconaal consulent voor de provinciale
kerkvergadering Zeeland (1980) en diende hij de gemeente van Veghel-Uden (1990). Ds.
Otte ging in 2005 met emeritaat.
Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van 19 januari t/m 2 februari. Het thema is
“Geef voor je kerk”. De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor de
instandhouding van de erediensten in beide kerken en de zo belangrijke predikantsplaats. De
opbrengst van Kerkbalans is geheel voor de eigen gemeente. We hopen dat u de tijd wilt
nemen om de folder en ingesloten brief te lezen en met ernst wil nadenken over uw bijdrage
om de financiën van de kerk in balans te brengen. Wij vertrouwen dat u een wel overwogen
beslissing zult nemen over uw financiële bijdrage aan het kerkenwerk en voor het beheren
van de monumentale kerkgebouwen en nevenruimten in de gemeente. Bij voorbaat onze
hartelijke dank.
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In de week van 21 t/m 26 januari zullen de kerkrentmeesters en
medewerkers bij u aanbellen om een envelop af te geven voor Kerkbalans 2019. Van 28
januari t/m 2 februari wordt de antwoordenvelop met antwoordstrook bij u opgehaald.
Op maandag 4 februari vanaf 19.30 uur is er in “de Poort” een tel-avond van alle
toezeggingen in beide dorpen. ALLE leden uit Aagtekerke en Domburg zijn op die avond dan
ook van harte welkom waar het eindresultaat rond 21.00 uur wordt verwacht.
Seniorenmiddag 65+
Woensdag 23 januari bent u van harte welkom op de seniorenmiddag. Het is altijd fijn om
elkaar weer te ontmoeten en we maken er met elkaar een gezellige middag van. Om 14.30
uur staat koffie en thee klaar in ’t Voorlokaal te Aagtekerke. Zo rond 16.30 uur sluiten we af.
Wilt u zich even opgeven bij Rini de Kam (tel. 582187)? Ook als u vervoer vanuit Domburg
nodig hebt, kunt u dat aan Rini laten weten.
Lied van de maand
Het lied van de maand wordt voortaan niet meer voorafgaande aan de dienst gezongen,
maar krijgt elke week een plaats binnen de liturgie. Het lied van de maand januari is lied 530
‘De Geest des Heren is op hem’.
Kopij Kerkbode
De volgende Kerkbode verschijnt op vrijdag 1 februari. Kopij m.b.t. onze Protestantse
Gemeente Aagtekerke-Domburg kunt u tot en met vrijdag 25 januari inleveren bij Christine
Dekker: christdekk@zeelandnet.nl.
Algemene berichten voor de voorpagina kunt u tot en met maandag 28 januari inleveren bij
ds. Rianne de Reus: domineerianne@gmail.com.
Het gele boekje
Vergeet u niet af en toe in het gele boekje te kijken? Hierin vindt u het programma Vorming
& Toerusting van het Cluster Noordwest-Walcheren. Ook bij activiteiten van onze
buurgemeenten in Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle bent u van harte welkom.
Oproep zondagsbrief
Wie wil 1x per maand de zondagsbrief verzorgen? Het houdt in: de zondagsbrief
samenstellen (kopij wordt aangeleverd), de brief kopiëren, bezorgen bij een aantal
gemeenteleden die de dienst via de kerktelefoon beluisteren en doorsturen o.a. naar
'Vrienden van de kerk van Domburg'.
Reacties of informatie bij Jannie of Janneke; wabloo@zeelandnet.nl.
Bereikbaarheid
Mocht u in de komende weken behoefte hebben aan contact met een predikant verzoeken
wij u contact op te nemen met een van de kerkenraadsleden of de voorzitter van de
kerkenraad: Rinus Moens, tel. 0118-581330.
Agenda
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Zondag 20 januari
Woensdag 23 januari
Zondag 27 januari

Zanguurtje om 19.00 uur in ’t Voorlokaal te
Aagtekerke.
Seniorenmiddag 65+ om 14.30 uur in ’t Voorlokaal te
Aagtekerke.
Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. Rianne de Reus.
Collecte: pastoraat en eredienst.

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

