Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 7 april 2019 Johanneskerk Domburg

6e lijdenszondag/5e zondag v.d. 40-dagentijd
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

ds. G.J. Buunk uit Middelburg
Ellis Minderhoud
Jaap Donker
Jos Meeuwsen
Adrie Marinissen

Orde van dienst
-Welkom en stil gebed
-aanvangslied: Psalm 25: 4,8
-Bemoediging en Drempelgebed
-Lied: vervolg Psalm 25 : 9,10
-Gebed om ontferming
-Lied: 978: 1,4
DIENST VAN HET WOORD
-Groet
-Gebed van de zondag/om Gods Geest
-aandacht paasproject kindernevendienst
-projectlied (z.o.z.)
kinderen naar de nevendienst
-Lied: 320: 1

-Lezing uit de Schrift: uit (OT): Ex. 20: 1-17
-Lied: 320: 2
-Lezing uit (NT): Joh. 2: 13-23
-Lied: 320: 3
-Prediking
Orgelspel
-Lied: 544: 1,3,4
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
-Gebeden
-Inzameling der Gaven
-SlotLied: 556: 1 - 4 (Staande)
-Zegen
-gezongen “Amen”.

De collecte voor kerk en diaconie wordt in één rondgang tijdens de dienst gehouden.
De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor: pastoraat en eredienst.
De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in Pakistan.
Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de familie
Meijer-Poelman.
Toelichting Liturgische bloemschikking
‘Gedwongen om de kiezen.’
Simon van Cyrene heeft geen keus en moet het kruis van Jezus dragen. De diepe indruk die
dat op hem maakt zorgt ervoor dat hij daarna volgeling van Jezus wordt. De bloem is deze
week een cyclaam. Cyclaam is verwant aan de sleutelbloem en ieder bloemblad heeft
onderaan een dieprode vlek, symbool van verdriet.
Van de kindernevendienst:
7 april: Lucas 23: 26-32 Gedwongen om te kiezen
Soldaten hielden Simon van Cyrene aan en legden het kruis op zijn rug. Zonder dat Simon
het wil moet hij de uitgestrekte hand pakken en met Jezus verbonden verder lopen.
Niet altijd hebben we zin om te doen wat we moeten doen.

Bij de rugzak komt nog een steen, met een symbool van een uitgestrekte hand als teken van
Gods uitnodiging naar ons dat Hij ons wil ondersteunen. En een symbool van twee handen
die elkaar vastpakken bij de pols als teken van samen op weg gaan ook al is dat soms onder
dwang.
7 april: Lucas 23:26-32
Projectthema: Gedwongen om te kiezen

Simon, hem wordt niets gevraagd,
zijn handen vast, hij wordt belaagd.
Hij krijgt een kruis op zijn rug
en volgt de Heer, kan niet terug.
refrein:
Wil jij op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt.
Vespers in de Stille Week
In de Stille Week herdenken we het lijden en sterven van Jezus, om met Pasen van harte Zijn
opstanding te kunnen vieren. Naast de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en
Paasmorgen organiseert de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg dit jaar ook drie
vespers op respectievelijk maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april van 19.30 tot ca.
20.00 uur in de Johanneskerk, Markt 8 te Domburg. Dit half uur wordt gevuld met muziek,
schriftlezing, poëzie, gebed en stilte. Een mooi moment van bezinning op weg naar Pasen.
Paasgroetenactie:
Wij hopen dat u ook dit jaar weer meedoet met de Paasgroetenactie. Hierbij enkele tips:
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam!
Kaarten met adres en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.
Hieronder enkele teksten ter bemoediging voor op de Engelstalige kaarten
U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten
Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten
Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.
Vervolgens plakt u de benodigde postzegel erop en kunt u hem verzenden. Geadviseerd
wordt geen priority zegel te gebruiken (die worden vaak gestolen) maar een gewone
postzegel. Wel kunt u het prioriy stickertje gebruiken.
Agenda
Zondag 7 april

Zondag 14 april

Paaszanguurtje van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Voorlokaal te
Aagtekerke.
Kerkdienst om 10.00 uur. Palmpasen. Voorganger: ds. G.J. Smit
uit Middelburg. Collecte: groot onderhoud kerk.

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.

