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Zondagsbrief 3 februari 2019 Johanneskerk Domburg
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Ds. R. Poesiat uit Koudekerke
Matty Moens
Joost Hoogendoorn
Jos Meeuwsen
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Orde van dienst
Welkom en mededelingen.
Aanvangslied psalm 106 ; 1
Stilte
Votum & groet
Zingen klein gloria lied 195
Gebed van verootmoediging
Woord van vergeving : Jesaja 1 : 18
Zingen psalm 103 : 1,3
Woord om naar te leven : Galaten 5 : 22 – 26
Zingen psalm 19 : 3
Gebed om de verlichting met de Heilige
Geest.
Kinderen gaan naar de nevendienst

1e Schriftlezing :
Deuteronomium 29 : 1-3/30 : 8 – 20

Zingen lied 316
2e Schriftlezing : Mattheus 5 : 1 – 12
Zingen lied 975 : 1,2,3 ( lied v.d. maand )
Prediking
orgelspel
Zingen lied 313 : 1,4,5
Dankgebed – voorbede – stilte – Onze
Vader.
Collecte
Slotlied lied 146c : 1,7
Zegen.

De collecte voor kerk en diaconie wordt in één rondgang tijdens de dienst gehouden.
De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat.
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in Pakistan.

Koffiedrinken na de dienst
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ‘de Poort’ onder het
genot van koffie, thee of limonade. ‘De Poort’ bereikt u via de deur naast de preekstoel, of
door buitenom te lopen naar de ingang aan de oostzijde van de kerk.

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging van ons
allen naar fam. Vreeke-van Keulen.

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.
Kerkbalans 2019
De jaarlijkse actie Kerkbalans met als thema “Geef voor je kerk” is gehouden van 19 januari
t/m 2 februari. Inmiddels is de antwoordenvelop met antwoordstrook bij u opgehaald; als
dat nog niet gebeurd is, dan graag contact opnemen met één van de kerkrentmeesters. 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 van harte welkom,
waar het eindresultaat rond 21.00 uur wordt verwacht.
Avondgebed
Donderdag 7 februari is er weer gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed in de
consistorie in Aagtekerke, van 19.45 tot 20.30 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de
Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Dat doen we per toerbeurt. Daarna nemen we
de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons
heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini
de Kam ( tel. 582187).
Agenda
Zondag 3 februari
Maandag 4 februari
Donderdag 7 februari
Zondag 10 februari

‘Over geloof gesproken’, gespreksgroep voor jongeren, om
18.00 uur in ’t Voorlokaal te Aagtekerke.
Telavond Actie Kerkbalans vanaf 19.30 uur in ‘de Poort’.
Avondgebed van 19.45 tot 20.30 uur in de consistorie in
Aagtekerke.
Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. P. Boekesteijn uit
Koudekerke. Viering Heilig Avondmaal. Collecte: ZWO.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij a.e.abrahamse@zeelandnet.nl
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Bent u te gast in deze dienst en wilt u meer weten van onze kerk? Dan kunt u contact opnemen met de scriba
dhr. H. Littel, tel. 586665, email: scriba.pka@zeelandnet.nl
Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn te beluisteren via de website: www.kerkomroep.nl
In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
Om hiervan gebruik te maken zet u uw hoorapparaat op de ‘T-stand

