Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
21 juli 2019 (5e zondag van de zomer)
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Kindernevendienst:
Koster:
Organist

Ds. C. Brakema uit ’s-Heer Abtskerke.
Ellis Minderhoud
Henk Minderhoud
Cortine Wisse
Jan de Visser
Jos Meeuwsen

Orde van dienst
welkom en stil gebed door ouderling van dienst
aanvangslied: 213: 1 en 2
bemoediging en drempelgebed
groet
lied: (Psalm): 111: 1, 2 en 3
smeekgebed
glorialied: 117a: 1 en 2
DE SCHRIFT
gebed bij de Schrift
eerste lezing: uit 1 Samuel 1
lied: (Psalm) 78: 1 en 2

de kinderen gaan naar de nevendienst
- kinderlied Lied 423:1
evangelielezing: Lucas 10: 38 – 42 (lector)
lied: 317: 1,2 en 3
preek
lied: 157a: 1,2,3 en 4
DE GAVEN EN GEBEDEN
dankgebed en voorbede
- stilgebed - Onze Vader - Amen
Inzameling van de gaven
Slotlied: 704: 1, 2 en 3
wegzending en zegen

De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is voor pastoraat en eredienst. 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
De kinderen worden na de 1e Schriftlezing en lied uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle kinderen
van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
Zij horen het verhaal uit Lucas 10:38-42, Jezus bij Marta en Maria.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we Lied 423:1, Nu wij uiteen gaan, daarna gaan de kinderen naar
hun eigen ruimte.
Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Tentdienst
Vanavond viert de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg haar jaarlijkse TENTDIENST op de hoek
Pekelingseweg /Aagtekerkseweg. Deze dienst zal geleid worden door Elsa Waljaard. Het thema van deze
dienst is: “Het Onze Vader”. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Exaudi uit Westkapelle.
Aanvang 19.00 uur. De toegang is gratis, er is een collecte bestemd voor diaconie en kerkvoogdij.
Na afloop wordt u van harte uitgenodigd na te blijven praten onder het genot van koffie, thee of bekertje fris.
U komt toch ook? Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u bellen naar Tiny Littel, tel. 586665.

Bericht van de ZWO werkgroep
Op dinsdag 23 juli 2019 vanaf 16:30 uur is groot en klein van harte welkom om overheerlijke pannenkoeken
te komen eten in en om de feesttent op de wei hoek Pekelingseweg / Aagtekerkseweg. Thema dit jaar:

“SAMEN STERK”. Daarnaast is er een spellencircuit opgezet en kun je een spelenkaart kopen om mee te doen
aan diverse leuke activiteiten. Verkoop van boerderij-ijs en Afrikaanse spullen. Of een ritje maken op een
pony. Dit evenement draait volledig op vrijwilligers en de opbrengst is bestemd voor goede doelen;
50 % voor de Dorpskerk te Aagtekerke en 50 % voor de Stichting steun en opbouw Gambia.
We zijn nog op zoek naar (veel) mensen die ons kunnen helpen. Kom je een poosje pannenkoeken bakken of
smeren? Helpen bij de kinderspelen? Graag!
Aanmelden bij Hannie Brasser e-mail: jbrasser@zeelandnet.nl of 0118-586025.
Dorpskerk Aagtekerke
De hele zomer (tot Open Monumentendag op 14 september) is de Dorpskerk te Aagtekerke op zaterdagmiddag
van 13.30 uur tot 16.00 uur open voor bezichtiging. Omdat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de inundatie van
Walcheren plaatsvond, is er een tentoonstelling te zien met schilderijen van foto’s uit Aagtekerke en omstreken
uit die tijd. De schilderijen zijn gemaakt door ons gemeentelid Josina Knoester-Buijs.
Zomerzangavond met Omnis Cantare in de Dorpskerk.
Op woensdag 7 augustus zal het orgel bespeeld worden door Geert-Jan Hoekman. Aanvang 20.00 uur.
De toegang is vrij, wel zal er een collecte zijn t.b.v. “De Oase in Ouddorp” en voor “De MAF ”.
Open avond Johanneskerk Domburg
Op dinsdagavond 23 juli is de Johanneskerk weer geopend van 20.30 tot 21.30 uur. Het orgel wordt bespeeld
door Alexander Koole en de Wereldwinkel is aanwezig.
Zomeravondconcert
Woensdagavond 24 juli verzorgt het mandoline-accordeonduo Folie à Deux een zomeravondconcert in de
Johanneskerk. Het concert begint om 20.30 uur. De toegang is vrij, wel is er bij de uitgang een collecte voor
de onkosten.
Projectkoor Herdenken en Vieren Aagtekerke
75 jaar bevrijding, viert u/jij het met ons mee? Op D.V. vrijdagavond 1 november zal er een
herdenkingsavond plaatsvinden. Op deze avond zullen er naast o.a. oorlogsherinneringen en samenzang ook
twee projectkoren een bijdrage leveren. Allereerst start er in augustus een kinderkoor, voor kinderen van
groep 4 t/m groep 8. Tijdens 5 repetities op maandagavond ( 26 augustus, 16 en 23 september, 7 en 21
oktober) zullen er meerdere liederen ingestudeerd worden die tijdens de herdenking uitgevoerd worden. De
dirigent van het kinderkoor is Jacco Peene. De repetities beginnen om 19.00 uur. Daarnaast start op
maandagavond 26 augustus het jongeren-/volwassenenkoor. Repetities van dit koor vinden plaats op 26
augustus, 20 en 23 september, 7 en 21 oktober. Het koor staat onder leiding van Jan Wisse.
Agenda
Zondag

21 juli

Dinsdag
23 juli
Woensdag 24 juli
Zaterdag

27juli

Zondag

28 juli

Zondag

28 juli

19.00 uur: Tentdienst, hoek Aagtekerkseweg / Pekelingseweg.
Voorganger: Elsa Waljaard. M.m.v. koor Exaudi uit Westkapelle.
20.30-21.30 uur: Open avond in de Johanneskerk met orgelspel en Wereldwinkel.
20:30 uur; Zomeravondconcert door Folie à Deux in de Johanneskerk.
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
’s Middags: openstelling Dorpskerk Aagtekerke met tentoonstelling schilderijen
‘Inundatie 75 jaar geleden’.
10.00u. Kerkdienst Dorpskerk. Voorganger: ds. Rianne de Reus
Collecte: diaconaal steunfonds.
10:00u. Kerkdienst Johanneskerk. Voorganger: ds. J. Haeck uit Zeist.
Collecte: diaconaal steunfonds. Koffiedrinken na de dienst.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 19.00 uur bij tiny.littel@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdags 19.00 uur bij rinus.moens2@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
In de kerk is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden.
Om hiervan gebruik te maken zet u uw hoorapparaat op de “T”-stand.

