Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 28 april 2019 Johanneskerk Domburg
2e zondag van Pasen
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

Ds. W. Alserda uit Vlissingen
Tiny Littel
Jaap Donker
Janneke Wattel
Jannie van Bloois

Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Aanvangslied: 645: 1, 3, 6
Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van
de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw is voor eeuwig
Allen: die niet loslaat wat Zijn hand
begon
Groet:
Voorganger: De Heer zij met u!
Allen: ook met u zij de Heer!
Gebed om ontferming
Glorialied: 655
Gezongen gebed: 333
Lezing: Jesaja 56 : 1 t/m 8a
Zingen: 146c: 1
Lezing: Matteüs 15 : 21 t/m 28

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen: 647
Overdenking
Orgelspel
Zingen credo: 343
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecte: kerk en diaconie (één rondgang)
Slotlied: 657: 1, 3, 4
Wegzending en Zegen
Uitgangscollecte: Pastoraat en eredienst
Zendingsbussen voor ZWO projecten
Pakistan

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet en als blijk van waardering van
ons allen naar mw. Sonja Meijer-Verhage, J.W. Schuurmanstraat 135, die jarenlang het
rooster voor het koffieschenken heeft verzorgd.
Geboren
Op 19 april 2019 is geboren: Fenne de Visser, dochter van Wouter de Visser en Lizan
Huibregtse, zusje van Ruben. Hun adres is: ’t Baantje 9, 4363 AG Aagtekerke. Onze hartelijke
felicitaties, ook aan de trotse grootouders!
4 mei-herdenking
Op 4 mei wordt in onze kerk weer een herdenking gehouden, die wordt voorbereid door een
speciale commissie. We komen om 19.30 uur samen om te herdenken en stil te staan bij de
gevolgen van oorlog, waar ook ter wereld. Er is ruimte voor zang, gebed en toespraken.
Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Wouters (orgel) en enkele leden van de
brassband Apollo. Uiteraard wordt in deze plechtigheid de 2 minuten stilte ingelast. U wordt
van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Kopij Kerkbode
De volgende Kerkbode verschijnt op vrijdag 3 mei. Kopij m.b.t. onze Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg kunt u tot en met maandag 29 april inleveren bij Christine Dekker:
christdekk@zeelandnet.nl.
Algemene berichten voor de voorpagina kunt u tot en met maandag 29 april inleveren bij ds.
Rianne de Reus: domineerianne@gmail.com.
Afwezigheid predikant
Van woensdag 1 mei t/m maandag 6 mei heeft ds. Rianne de Reus vrij. Indien u in deze
periode een predikant nodig hebt, kunt u contact opnemen met de pastoraal medewerker of
ouderling van uw sectie, of met de voorzitter van de kerkenraad, Rinus Moens, tel. 581330.
Agenda
Zondag 28 april
Donderdag 2 mei
Zaterdag 4 mei
Zondag 5 mei

‘Over geloof gesproken’. Gespreksgroep voor jongeren. 18.00
uur, ’t Voorlokaal, Aagtekerke.
Avondgebed van 19.45 tot 20.30 uur in de consistorie in
Aagtekerke.
4 mei-herdenking om 19.30 uur in de Johanneskerk te
Domburg.
Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger: ds. J. Haeck uit Zeist.
Collecte: Diaconaal Steunfonds. Koffiedrinken na de dienst.

Kopij zondagsbrief inleveren tot donderdag 19.00 uur bij wabloo@zeelandnet.nl en
a.e.abrahamse@zeelandnet.nl.
Website kerk: www.pknaagtekerke-domburg.nl. De zondagsbrief is ook op de website te
lezen.

