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Orde van dienst
DE VOORBEREIDING
orgelspel
welkom door de ouderling van dienst – stil gebed
psalm van de zondag psalm 86 : 1, 2 en 4
bemoediging
groet
lied psalm 98 : 1 en 2
smeekgebed
glorialied
psalm 98 : 3 en 4
DE DIENST VAN DE SCHRIFT
gebed van de zondag
TeNaCh 1 Koningen 3,1-15 (voorganger)
lied psalm 72 : 1, 4 en 6
kinderpreek / kinderlied lied 423 : 1
de kinderen gaan naar de nevendienst

Evangelie Johannes 16,16-23 (NBV, lector)
acclamatie lied 313 : 1, 3 en 5
preek
lied van de maand lied 608
de kinderen komen terug
DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
gebeden /stil gebed/ voorbeden/ Onze Vader
collecten
slotliedlied 913 : 1 en 3
wegzending
zegen
orgelspel

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
Na de 1e Schriftlezing en lied 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 Johannes 14:15-31, Een andere Trooster dan Jezus.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we Lied 423:1,’ Nu wij uiteen gaan vragen wij God’,
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!

Gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’
Vanavond om 18:00 uur komt de gespreksgroep ‘Over geloof gesproken’ bij elkaar in het zaaltje.

Zanguurtje
Vanavond om 19:00 uur is het zanguurtje in ’t Voorlokaal. We zingen liederen uit o.a. het
Liedboek, Hemelhoog, Johannes de Heer en de Evangelische Liedbundel met begeleiding van
accordeon en keyboard. Van harte welkom!
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!
Pluktuin Aagtekerke
Onze pluktuin bij de molen is weer open. Het aanbod van bloemen is nog wel klein, 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?

Agenda
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).
30 mei 10:00 uur Hemelvaartsdag. Voorganger: ds. A. van Houweling uit Oostburg.
Collecte: Leger des Heils Walcheren.
2 juni
10:00 uur Gezamenlijke kerkdienst in de Johanneskerk te Domburg.
Voorganger: ds. P. Handschin uit Nieuw en Sint Joosland.
Collecte: pastoraat en eredienst. Na de dienst koffiedrinken in ‘De Poort’.

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

