Protestantse Gemeente AagtekerkeDomburg

Zondagsbrief 24 februari 2019
Johanneskerk Domburg
7e zondag na Epifanie
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

ds. A. Spaans te Colijnsplaat
Tiny Littel
Jaap Donker
Janneke Wattel
Adrie Marinissen

Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Aanvangslied: ps. 27: 2, 4
Votum en groet
Zingen: ps 27: 7
Gebed om ontferming en vergeving
afgewisseld met zingen: 1008 (3x 1 vers)
Genadeverkondiging
Zingen: 975: 1, 2, 3
Gebed om Gods Woord en Geest
Schriftlezing: Psalm 32
Zingen: ps. 130: 2, 4
Schriftlezing: Lucas 8: 22 – 32
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Zingen: 352: 1, 2, 5, 7
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen: 939: 1, 3
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecte: kerk & diaconie (één rondgang)
Kinderen komen terug
Slotlied: 982
Zegen
Uitgangscollecte: Pastoraat en Eredienst
Zendingsbussen voor ZWO- projecten Pakistan

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar dhr. C.
Lievense.
Gezamenlijke dienst in Aagtekerke
Volgende week, op zondag 3 maart, bent u van harte welkom in de gezamenlijke dienst van
Aagtekerke en Domburg, die gehouden wordt om 10.00 uur in de dorpskerk te Aagtekerke.
Op deze zondag wordt een start gemaakt het met Paasproject van de kindernevendienst. Na
de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en
limonade in ’t Voorlokaal.
Let op: op zondag 3 maart is er GEEN dienst in de Johanneskerk te Domburg.
Zanguurtje
Zing je graag? Kom dan vanavond naar ’t Voorlokaal in Aagtekerke. Van 19.00 tot 20.00 uur
zingen we, met keyboard- en accordeonbegeleiding, uit verschillende bundels, zoals
Johannes de Heer en Hemelhoog. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen,
waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. Van harte welkom!
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40-dagentijd
Op woensdag 6 maart begint de 40 dagentijd. Andere jaren kon u inschrijven voor de 40dagentijdkalender. 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.
Kopij Kerkbode
De volgende Kerkbode verschijnt op vrijdag 1 maart. Kopij m.b.t. onze Protestantse
Gemeente Aagtekerke-Domburg kunt u tot en met maandag 25 februari inleveren bij
Christine Dekker: christdekk@zeelandnet.nl.
Algemene berichten voor de voorpagina kunt u tot en met maandag 25 februari inleveren bij
ds. Rianne de Reus: domineerianne@gmail.com.
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.
Agenda
Zondag 24 februari
Zondag 24 februari
Zondag 3 maart

‘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.
Gezamenlijke dienst Aagtekerke-Domburg om 10.00 uur in de
Dorpskerk te Aagtekerke. Voorganger ds. Rianne de Reus.
Collecte: Kerk in Actie – voorjaarszending. Koffiedrinken na de
dienst.

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.

