Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Johanneskerk Domburg
11 augustus 2019 (8e zondag van de zomer)
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Organist:

Ds. J.B. Beijer uit Middelburg
Matty Moens-Faasse
Jaap Donker
Adrie Marinissen
Jos Meeuwsen

Orde van dienst
Welkom, Stil gebed
*Bemoediging en Groet
Tien Woorden
Gebed om de heilige Geest
Met de kinderen
Schriftlezing Inleiding
Psalm 119: 1-8
Psalm 119: 97-104
Psalm 119: 169-176
Johannes 15: 11-15
Uitleg en verkondiging Orgelspel
Gedachtenis Pieternella Akkerdaas-Verburg
Dankgebed en voorbeden
Mededelingen, Inzameling van de gaven in één
rondgang voor kerk en diaconie
*Zegen
Orgelspel
Uitgangscollecte voor plaatselijk diaconaat

*Lied 314: 1
Lied 92: 1, 2
Lied 320: 2, 3, 4

Lied 119: 1

Lied 119: 66
Lied 339a
Lied 834

*Lied 92: 7, 8

…..
door de lector, de stukken uit Psalm 119, te beginnen na gezongen Psalm 119: 1
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
Er zijn vandaag twee bossen bloemen, bestemd voor Hannie Bosselaar en Annelies Willemse. Al
vele, vele jaren bereiden zij voor iedere zondag de kindernevendienst voor en geven zij de kinderen
uit onze gemeente én kinderen die te gast zijn de mogelijkheid om een bijbelverhaal te horen dat
aansluit bij hun eigen ontwikkelingsniveau. Onze waardering en dank daarvoor is groot!

Open avond Johanneskerk Domburg
Op dinsdagavond 13 augustus is de Johanneskerk weer geopend van 20.30 tot 21.30 uur. Het orgel
wordt bespeeld door René Molenaar 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.
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 13 augustus
Donderdag 15 augustus
Zaterdag 17 augustus
Zondag 18 augustus

Zondag 18 augustus

20.30-21.30 uur: Open avond in de Johanneskerk met orgelspel en
Wereldwinkel.
19.45-20.30 uur: Avondgebed in de consistorie te Aagtekerke.
’s Middags: Openstelling Dorpskerk Aagtekerke met tentoonstelling
schilderijen ‘Inundatie 75 jaar geleden’.
10.00 uur: Kerkdienst Johanneskerk Domburg. Voorganger: ds. C.J.
Don uit Oost-Souburg. Collecte: groot onderhoud kerkelijke
gebouwen. Koffiedrinken na de dienst.
10.00 uur: Kerkdienst Dorpskerk Aagtekerke. Voorganger: ds. Rianne
de Reus. Collecte: groot onderhoud kerkelijke gebouwen.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief Johanneskerk inleveren tot vrijdags 17.00 uur bij rinus.moens2@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief Dorpskerk inleveren tot vrijdag 17.00 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”

