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Orde van dienst
DIENST VAN VOORBEREIDING
* Welkom door de ouderling van dienst–Stil gebed
* Psalm v.d. intocht: psalm 98 : 1, 2, 4.
* Bemoediging
* Groet
* Inleiding
* Zingen: Lied: 655 : 1, 2, 3, 5.
* Kyriegebed
* Glorialied: Lied 150 a
DIENST VAN HET WOORD
* Gebed van de zondag
* Eerste lezing: Deut. 4 : 32 – 40 door lector
* Lied 96a

* Moment voor de kinderen, we zingen
‘Wij gaan voor even uit elkaar’
* Tweede lezing: Joh. 15 : 1 -- 8
* Lofzegging: Lied 333 (2x).
* Preek
DIENST VAN HET ANTWOORD
* Lied: 656
* Dank- en voorbede, stil gebed, af te sluiten
met lied 370 (gezongen Onze Vader)
* Inzameling van de gaven
* Slotlied: 608 (staande) Lied van de maand
* Zending en zegen
* Lied 425

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor het diaconaal
steunfonds. 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.
Kindernevendienst
Voor de Schriftlezing worden de kinderen uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan.
Alle kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
De kinderen horen het verhaal uit Genesis 15, God sluit een verbond met Abram.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ daarna gaan de
kinderen naar hun eigen ruimte.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
De Heer verbindt ons met elkaar:
Hij roept ons allemaal.

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!

Agenda
21 mei 19:30 uur Kerkenraadsvergadering in ‘de Poort’.
23 mei 13:45 uur Handwerkclub in de consistorie.
26 mei 10:00 uur Kerkdienst. Voorganger: ds. G.J. Smit uit Middelburg.
Collecte: pastoraat en eredienst.
26 mei 18:00 uur Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ in het zaaltje.
26 mei 19:00 uur Zanguurtje in ’t Voorlokaal.
28 mei 20.00 uur Thema-avond ‘Samen kerk, samen sterk!’ in ’t Voorlokaal
(vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee).

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 waarnemend
scriba dhr. M.Moens, tel. 581330, 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

