Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
14 april 2019 – Palmpasen
Voorganger:
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Lector:
Anneke Francke
Kindernevendienst:
Susan de Visser
Organist:
Johan Davidse
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Menno Geuze
Orde van dienst
Welkom door de ouderling van dienst-Stil gebed Schriftlezing: Mattéüs 21 : 1 – 17 (lector, NBV)
Intochtslied: psalm 118 : 1, 6, 9
Lied: 560 Hij ging zijn weg zo eenzaam
Votum en groet
Preek
Lied: 210 : 1, 2 God van hemel, zee en aarde
Lied: 558(in beurtzang) Jezus om uw lijden groot
Gebed van verootmoediging
Kinderen komen terug / Aandacht Paasproject
Lied: 210 : 3, 4 Laat mij als een trouwe dienaar Gebeden
Gebed en Schriftlezing: Zacharia 14 : 4 – 9
Inzameling van gaven
Lied: 550 Verheug u gij dochter van Zion
Slotlied 556: 1,2,5 Alles wat over ons geschreven is
Gesprek met de kinderen
Zegen + Amen
Projectlied (zie bijlage zondagsbrief)
De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is bestemd voor het groot
onderhoud van de kerk. Bij de uitgang wordt 2x gecollecteerd; één voor de kerkvoogdij en één voor
de diaconie. De inhoud van de zendingsbussen is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie in
Pakistan. Ook de bus voor onderhoud kerkgebouw wordt van harte aanbevolen.
Paasproject kindernevendienst
Na de 1e schriftlezing en lied worden de kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten. Vandaag gaan we verder met het
Paasproject van ‘Vertel het maar’ met het thema God kiest, God redt…..kies jij ook?
De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 23:33-53, Alleen Jezus kiest totaal.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied (zie bijlage).
(melodie: “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: lied 118 Evangelische Liedbundel)
Liturgische bloemschikking
God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te geven door
Jezus, zijn eigen zoon. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning
en soberheid, de kleur van de veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen.
De kaars als symbool voor de aanwezigheid van God. Aan de takken zijn distels bevestigd. De
stekelige bloemen verbeelden het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.
Iedere zondag worden er takken toegevoegd. Eerst lichtgekleurde takken en vervolgens steeds
donkerder takken: de last voor Jezus wordt steeds zwaarder en zijn sterven komt naderbij.
7e zondag van de 40dgntijd: ‘Alleen Jezus kiest totaal’. Palmpasen is de eerste dag van de Goede
Week. Voor Jezus het begin van het zwaarste deel. Jezus kiest als enige voor het totaal, geen mens
die hem volgt. Maar hij houdt zijn oog gericht op God. Zeven is het getal van volheid, het is de som
van 3, de drie-enige, plus 4, de vier hoeken van de aarde. Samen: God en de schepping.
Koffiedrinken
Na deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ’t Voorlokaal onder het genot
van een kopje koffie, thee of limonade.

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.
Diensten Stille Week Cluster Noordwest-Walcheren
In alle gemeenten van ons cluster (Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle en Aagtekerke-Domburg)
zullen komende week mensen samenkomen voor de diensten van de Stille Week. Niet in iedere
gemeente worden echter precies dezelfde diensten gehouden. Zo zijn mensen uit onze buurgemeenten
van harte welkom om in Domburg te vespers mee te maken. Wie ook op Stille Zaterdag behoefte
heeft aan een gezamenlijk moment van bezinning, kan daarvoor terecht in de Michaëlskerk in
Grijpskerke. Het volledige overzicht van de diensten vindt u voorin de Kerkbode van april.
Spaardoosjes 40-dagentijd
Achterin de kerk liggen spaardoosjes voor de 40-dagentijd voor de diverse doelen van Kerk in
Actie, waarvoor u gedurende de tijd op weg naar Pasen kunt sparen. De doosjes kunt u inleveren op
Paaszondag in de kerk.
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
priority stickertje gebruiken.
Agenda
15 april
16 april
17 april
18 april

Vesper om 19:30 uur in de Johanneskerk Domburg.
Vesper om 19:30 uur in de Johanneskerk Domburg.
Vesper om 19:30 uur in de Johanneskerk Domburg.
Witte donderdag 19:00 uur kerkdienst, Viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds. N. van Doorn. Collecte: Lilianefonds.
19 april Goede vrijdag
19:00 uur kerkdienst. Voorganger ds. Rianne de Reus
20 april Stille zaterdag
19.30 uur Avondgebed in de Michaëlskerk in Grijpskerke.
Voorganger: ds. F. van Slooten
21 april PASEN,
vanaf 09:45 uur paasliederen zingen; aanvang kerkdienst 10:00 uur.
Voorganger: ds. Rianne de Reus
Muzikale medewerking: Trompettist Peter Slabber
Collecte: KIA Zendingscollecte.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst
Kopij zondagsbrief inleveren tot vrijdag 20.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
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

