Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 27 januari 2019 Johanneskerk Domburg
3e zondag van de Epifanie
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

ds. Rianne de Reus
Ellis Minderhoud
Annelies Willemse
Janneke Wattel
Jannie van Bloois

Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Aanvangslied: ps. 67: 1, 2
Bemoediging en groet
Kyriëgebed
Glorialied: 864: 1, 2, 5
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezing OT: Ester 3
Zingen: ps. 140: 1, 3, 5, 8
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: NT: Lucas 4: 14 – 21
Lied van de maand: 530

Verkondiging
Orgelspel
Zingen: 924
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecte: kerk en diaconie (één rondgang)
Slotlied: 496: 1, 3
Heenzending en 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 mw. J. Brand-Koene.
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.
Van 28 januari t/m 2 februari komen de vrijwilligers bij u langs om de antwoordenvelop met
antwoordstrook bij u op te halen.
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.

Kopij Kerkbode
De volgende Kerkbode verschijnt op vrijdag 1 februari. Algemene berichten voor de voorpagina
kunt u nog tot en met maandag 28 januari inleveren bij ds. Rianne de Reus:
domineerianne@gmail.com.
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
Zondag 3 februari
Zondag 3 februari

Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. R. Poesiat uit Koudekerke.
Collecte: Werelddiaconaat. Koffiedrinken na de dienst.
‘Over geloof gesproken’, gespreksgroep voor jongeren, om 18.00 uur
in ’t Voorlokaal te Aagtekerke.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij a.e.abrahamse@zeelandnet.nl

