Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg

Zondagsbrief Dorpskerk Aagtekerke
7 april 2019 – 6e lijdenszondag
Voorganger:
Ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande
Ouderling van dienst:
Matty Moens
Lector:
Jojanneke Quist
Kindernevendienst:
Anneke van Dam
Crèche:
Lia Dekker
Organist:
Hanna Reijnhoudt
Koster:
Jan de Visser
Orde van dienst
Lied van de maand 560 (koortje met keyboard)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Welkom door de ouderling van dienst - Stil gebed 2e Schriftlezing – Lucas 13:1-9
Aanvangslied – LB 43:1, 3, 5
Lied – LB 368d
Votum en groet
Uitleg en verkondiging
Lied – LB 281:1, 2, 3, 4, 5
Lied – LB 1008
Kyrie / gebed om ontferming
Kinderen komen terug / Aandacht Paasproject
Lied – LB 561
Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - Samen
Gebed om het licht van Gods Heilige Geest
bidden van het Onze Vader
1e Schriftlezing – Exodus 6:2-8, (lector NBV)
Inzameling van de gaven
Lied – LB 103:2, 3, 5
Slotlied – LB 146a:4, 5, 7
Moment met de kinderen
Zegen, beaamd door een driemaal gezongen
Projectlied (zie bijlage zondagsbrief)
‘Amen’
De extra collecte die in één rondgang tijdens de dienst wordt gehouden, is bestemd 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.
Paasproject 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. Vandaag gaan we verder met het
Paasproject van ‘Vertel het maar’ met het thema God kiest, God redt…..kies jij ook?
De kinderen horen vandaag het verhaal uit Lucas 23:26-32, Gedwongen om te kiezen.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we het projectlied (zie bijlage).
(melodie: “Hij kwam bij ons, heel gewoon”: lied 118 Evangelische Liedbundel)
Liturgische bloemschikking
God kiest ervoor de schepping niet ten onder te laten gaan. God kiest ervoor redding te geven door
Jezus, zijn eigen zoon. Rood is de kleur van de liefde en het lijden. Paars is de kleur van bezinning
en soberheid, de kleur van de veertigdagentijd. De bloemen zijn daarom in die kleuren gekozen.
De kaars als symbool voor de aanwezigheid van God. Aan de takken zijn distels bevestigd. De
stekelige bloemen verbeelden het kwaad van de wereld dat Jezus door het kruis bij God brengt.
Iedere zondag worden er takken toegevoegd. Eerst lichtgekleurde takken en vervolgens steeds
donkerder takken: de last voor Jezus wordt steeds zwaarder en zijn sterven komt naderbij.
6e zondag van de 40 dagentijd: ‘Gedwongen om te kiezen’. Simon van Cyrene heeft geen keus en
moet het kruis van Jezus dragen. De diepe indruk die dat op hem maakt zorgt ervoor dat hij daarna
volgeling van Jezus wordt. Gekozen is voor de bloemen van een cyclaam. Cyclaam is verwant aan
de sleutelbloem en ieder bloemblad heeft onderaan een dieprode vlek, symbool van verdriet.
Jeugdkerk Vanmorgen is het Jeugdkerk in Oostkapelle voor jongeren van12 -18 jaar, ook uit
Aagtekerke en Grijpskerke.

Paaszanguurtje
Vanavond willen we samen bekende paasliederen zingen van 19.00- 20.00 uur in 't Voorlokaal.
Henk Littel begeleidt ons op keyboard en Nel de Visser op de accordeon. Voor wie na afloop nog
even wil blijven is er thee of koffie. Neem gerust iemand mee, van harte welkom!

Paasviering
Op donderdag 11 april willen we een paasviering houden met aansluitend een broodmaaltijd.
Hierbij wordt u uitgenodigd. We beginnen om 16.30 uur met koffie en thee.
Vervolgens lezen en zingen we mooie paasliederen. Komt u ook?
Graag aanmelden bij Rinus, Trudie of Marja of via diaconie.pka@zeelandnet.nl
Vespers in de Stille Week
In de Stille Week herdenken we het lijden en sterven van Jezus, om met Pasen van harte Zijn
opstanding te kunnen vieren. Naast de diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Paasmorgen
organiseert de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg dit jaar ook drie vespers op
respectievelijk maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april van 19.30 tot ca. 20.00 uur in de
Johanneskerk, Markt 8 te Domburg. Dit half uur wordt gevuld met muziek, schriftlezing, poëzie,
gebed en stilte. Een mooi moment van bezinning op weg naar Pasen.
Spaardoosjes 40-dagentijd
Achterin de kerk liggen spaardoosjes voor de 40-dagentijd voor de diverse doelen van Kerk in
Actie, waarvoor u gedurende de tijd op weg naar Pasen kunt sparen. De doosjes kunt u inleveren op
Paaszondag in de kerk.
Paasgroetenactie
Wij hopen dat u ook dit jaar weer meedoet met de Paasgroetenactie. Hierbij enkele tips:
Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres
en/of woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven. Hieronder enkele teksten ter
bemoediging voor op de Engelstalige kaarten: U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet
vergeten. Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten
Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope.
Vervolgens plakt u de benodigde postzegel erop en kunt u hem verzenden. Geadviseerd wordt geen
priority zegel te gebruiken (die worden vaak gestolen) maar een gewone postzegel. Wel kunt u het
priority stickertje gebruiken.
Thema-avond in Grijpskerke gaat niet door
De thema-avond in Grijpskerke die gepland stond op woensdag 10 april a.s. gaat niet door i.v.m.
ziekte van de spreekster.
Agenda
7 april
11 april
11 april
14 april

19:00 uur Paaszanguurtje in ’t Voorlokaal.
13:45 uur Handwerkclub in de consistorie.
16:30 uur Paasviering met aansluitend een broodmaaltijd in ’t Voorlokaal.
10:00 uur Kerkdienst. Palmpasen. Voorganger: ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle.
Collecte: Pastoraat en eredienst. Koffiedrinken na de dienst in ’t Voorlokaal.
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 scriba
dhr. H. Littel, tel. 586665, 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

