Zondagsbrief Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
26 mei 2019 – 6e zondag van Pasen
Voorganger: ds. C. Brakema uit 's-Heer Abtskerke
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Lector: Catrien Hoogendoorn
Koster Jannie van Bloois
Organist: Janneke Wattel
Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Aanvangslied: 280: 1, 2, 3, 5
Bemoediging en drempelgebed
Groet
Zingen: ps. 66: 1, 3, 7
Smeekgebed
Glorialied: 412: 3
Gebed bij de opening van de Schriften
Profetenlezing: Jesaja 43: 15 – 21
Zingen: 608: 1, 2, 3
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Evangelielezing: Johannes 5: 1 – 18

Zingen: 339a
Preek
Orgelspel
Zingen: 800: 1, 2, 3
Dank- en voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Kinderen komen terug
Collecte: kerk & diaconie (één rondgang)
Slotlied: 103c: 1, 2, 3
Wegzending en zegen
Uitgangscollecte: Pastoraat en Eredienst
Zendingsbussen voor Project Pakistan

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mw. L. v.d.
Berg-Provoost, Dr. B. Vaandragerstraat 16.
Thema-avond ‘Samen kerk, samen sterk!’
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de thema-avond ‘Samen kerk, samen sterk!’ op
dinsdag 28 mei van 20.00 – ca. 21.45 uur (vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee). In de
samenleving zie je steeds vaker verschillende groepen met elkaar in conflict komen. Over dit
soort polarisatie gaat de avond, maar we kijken dan vooral ook naar onze eigen lokale
context. Hoe gaan we om met mensen die anders denken, anders stemmen en anders
geloven dan wij zelf? In het bijzonder: hoe ga je om met de vele verschillende opvattingen
wanneer je samen een (gefuseerde) geloofsgemeenschap vormt? Van harte welkom op
dinsdagavond 28 mei in ’t Voorlokaal te Aagtekerke!
Pluktuin Aagtekerke
Onze pluktuin bij de molen is weer open. Het aanbod van bloemen is nog wel klein, maar als
u daar bij het plukken rekening mee houdt, dan blijven er ook bloemen over voor de
volgende plukkers.
Bij “'t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen voor € 15,00 waarmee u de hele zomer
bloemen kunt plukken. Denk u er om dat u zelf een schaar meeneemt om te knippen?
Agenda
Zondag 26 mei

‘Over geloof gesproken’, gespreksgroep voor jongeren om
18.00 uur in ’t bovenzaaltje in Aagtekerke.

Zondag 26 mei
Dinsdag 28 mei

Donderdag 30 mei
Zondag 2 juni

Zanguurtje van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Voorlokaal te
Aagtekerke.
Thema-avond ‘Samen kerk, samen sterk!’ van 20.00 – 21.45 uur
in ’t Voorlokaal te Aagtekerke (vanaf 19.30 uur inloop met
koffie en thee).
Hemelvaartsdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. Rianne de
Reus. Collecte: Leger des Heils Walcheren.
Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. P. Handschin uit
Middelburg. Collecte: Eredienst en pastoraat. Koffiedrinken na
de dienst.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij wabloo@zeelandnet.nl en
a.e.abrahamse@zeelandnet.nl.
Website kerk: www.pknaagtekerke-domburg.nl. De zondagsbrief is ook op de website te
lezen.

