Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Johanneskerk Domburg
4 augustus 2019 (7e zondag van de zomer)
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Organist:

Ds. Rianne de Reus
Corry Moens-Jobse
Catrien Hoogendoorn
Adri Marinissen
Janneke Wattel

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom + stil gebed
Aanvangslied: ps. 96: 1, 3
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming
Glorialied: 103a: 1, 2
Gebed bij opening van de Schriften
Lezing OT: Psalm 30
Zingen: lied 800: 1, 2, 4
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Lezing NT: Lucas 7: 18-23
Zingen: lied 695

Verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 932
Dank- en voorbeden,
stil gebed, Onze Vader
Collecte: kerk & diaconie (één rondgang)
Kinderen komen terug
Slotlied: 211: 1, 4
Heenzending en zegen
Orgelspel
Uitgangscollecte: plaatselijk diaconaat

Koffiedrinken na de dienst
In augustus is er na elke dienst gelegenheid 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 naar de oostzijde.
Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en als teken van meeleven naar mw.
J.W. Francke in Simnia, die onlangs een operatie heeft ondergaan.
Gedicht bij de preek
De zin
‘Eenmaal dood zal ik de voering van de wereld zien.
De achterkant, voorbij de vogel, berg, zonsondergang,
de ware betekenis, die om ontcijfering roept.
Wat onverenigbaar was, wordt nu verenigd.
Wat buiten ons begrip viel, zal begrepen worden.’
‘Maar als de wereld nu geen voering heeft?
Als de lijster op de tak geen enkel teken is,
alleen een lijster op een tak, als de dagen en de nachten
elkaar opvolgen en zich niet bekommeren om een zin
en er op aarde niets is buiten deze aarde?’
‘Al zou het zelfs zo zijn, dan nog blijft het woord
dat, eenmaal gewekt door vergankelijke lippen,

zal rennen, rennen als een onvermoeibare koerier,
over interstellaire velden, wentelende melkwegen
en protesteren, roepen, schreeuwen.’

Czesław Miłosz

Uit: De mooiste van Miłosz

Vertaling: Jeannine Vereecken
Open avond Johanneskerk Domburg
Op dinsdagavond 6 augustus is de Johanneskerk weer geopend van 20.30 tot 21.30 uur. Het orgel
wordt bespeeld door Koos Riemens en de Wereldwinkel is aanwezig.
Openstelling Dorpskerk Aagtekerke
De hele zomer (tot Open Monumentendag op 14 september en bij voldoende belangstelling zelfs tot
de herdenking op 1 november) is de Dorpskerk te Aagtekerke op zaterdagmiddag 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.
Zomeravondconcert Op woensdagavond 7 augustus om 20.30 uur geven Jan Wisse (orgel ) en Ab
Brouwer (trompet) een zomeravondconcert in de Johanneskerk. De toegang is vrij, wel is er een
collecte bij de uitgang. Van harte welkom!
Zomerzangavond
Op woensdag 7 augustus verzorgt Omnis Cantare weer een zomerzangavond in de Dorpskerk te
Aagtekerke. Het orgel bespeeld worden door Geert-Jan Hoekman. De avond begint om 20.00 uur.
De toegang is vrij, wel zal er een collecte zijn t.b.v. “De Oase in Ouddorp” en voor “De MAF ”.
Boeken
In 'de Poort' staat een kast met mooie tweedehands boeken. De opbrengst van de verkoop is voor de
ZWO-projecten in Pakistan. Van harte aanbevolen.
Agenda
Dinsdag 6 augustus
Woensdag 7 augustus
Zaterdag 10 augustus
Zondag 11 augustus

Zondag 11 augustus

20.30-21.30 uur: Open avond in de Johanneskerk met orgelspel en
Wereldwinkel.
20.30 uur: Zomeravondconcert door Jan Wisse (orgel) en Ab Brouwer
(trompet) in de Johanneskerk.
’s Middags: Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met tentoonstelling
schilderijen ‘Inundatie 75 jaar geleden’.
10.00 uur: Kerkdienst Johanneskerk Domburg. Voorganger: ds. J.B.
Beijer uit Middelburg. Collecte: plaatselijk diaconaat. Koffiedrinken
na de dienst.
10.00 uur: Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke. Voorganger: dhr. F. v.d.
Heijde uit Zoutelande. Collecte: plaatselijk diaconaat. Koffiedrinken
na de dienst.
De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dien

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

