Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
02 juni 2019- 7e zondag van Pasen
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Organist:

ds. P. Handschin uit Middelburg
Corry Moens
Annelies Willemse
Jannie van Bloois
Janneke Wattel

Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Aanvangslied: 756: 1, 2, 3, 4, 6
Votum en groet
Zingen: ps. 31: 1, 2, 4
Kyriegebed
Glorialied: 856: 1
Leefregel
Zingen: ps. 31: 16, 17
Lezing: Openbaring 22: 12 t/m 22
Zingen: 327 (3 x)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing: Johannes 14: 15 t/m 21

Preek
Orgelspel
Zingen: 751: 1, 2, 4, 5
Dank- en voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Kinderen komen terug
Collecte: kerk & diaconie (één rondgang)
Slotlied: 657: 1, 3, 4
Zegen
U Uitgangscollecte: Pastoraat en Eredienst
Zendingsbussen voor Projecten 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 kansel, of door even om de kerk
heen te lopen.
Avondgebed
Op donderdag 6 juni 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. Van harte welkom, ook als u/je er zomaar
eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 582187).
Pluktuin Aagtekerke
Onze pluktuin bij de molen is weer open. Het aanbod van bloemen is nog niet zo heel groot, maar als
u daar bij het plukken rekening mee houdt, dan blijven er ook bloemen over voor de volgende
plukkers. Bij “'t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen voor € 15,00 waarmee u de hele zomer
bloemen kunt plukken. Denk u er om dat u zelf een schaar meeneemt om te knippen?
Rommelmarkt zaterdag 22 juni Aagtekerke
De ZWO werkgroep van de PKN kerk te Aagtekerke-Domburg organiseert op het Dorpsplein te
Aagtekerke op 22 juni 2019 een rommelmarkt/actiedag.
Het gaat van start om 9:00 uur.
Met o.a. grote sortering 2e hands artikelen, partij leuke meubelen, handwerken, kaarten, bloemen en
planten, streekproducten en spullen uit Gambia, koffie/wafels, hamburgers/friet.

Verder in de morgen verkoping per opbod, ringrijden voor kinderen en ponyrijden.
In de middag kun je bij diverse verlotingen mooie prijzen winnen en zijn er activiteiten rondom het
thema herdenking 75 jaar water over Walcheren.
In het sfeervolle monumentale kerkgebouw op het Dorpsplein zal de gehele dag het orgel bespeeld
worden en is een nieuwe expositie ingericht met olieverfschetsen over de inundatie van Walcheren
in 1944.
De opbrengsten gaan naar 3 goede doelen; de monumentale Dorpskerk, Stichting Steun en Opbouw
Gambia en Stichting Windekind.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Op 8 juni worden in Aagtekerke de spullen opgehaald en op 11 juni vanaf 19:00 uur gaan we het
sorteren. Wie wil meehelpen is van harte welkom.
Binnenkort gaat de lotenverkoop van start. Ook daar kunnen we hulp bij gebruiken; een wijkje loten
lopen of zelf een boekje aan familieleden of collega’s verkopen?
U kunt zich aanmelden door middel van het opgaveformulier wat onlangs huis aan huis bezorgd is.
Melden bij: Renske Daanje, Bouwluststraat 1, Aagtekerke, of mail: rdaanje.49@gmail.com
Agenda
Donderdag 6 juni
Donderdag 6 juni
Zondag 9 juni Pinksteren:
Johanneskerk Domburg
Dorpskerk Aagtekerke

Handwerkclub om 13:45 uur in de consistorie in Aagtekerke.
Avondgebed van 19.45 tot 20.30 uur in de consistorie in Aagtekerke.
Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. Rianne de Reus.
Collecte: Pinksterzending. Koffiedrinken na de dienst.
Vanaf 09:45uur Pinksterliederen zingen, aanvang kerkdienst 10:00 uur
Voorganger: ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk.
Muzikale medewerking: Ineke de Haas op bugel.
Collecte: Pinksterzending.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot donderdag 19.00 uur bij wabloo@zeelandnet.nl en
a.e.abrahamse@zeelandnet.nl.
Kopij zondagsbrief Dorpskerk 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

