Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 5 mei 2019 Johanneskerk Domburg
3e zondag van Pasen
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Koster:

Ds. J. Haeck uit Zeist
Matty Moens
Annelies Willemse
Jos Meeuwsen
Adrie Marinissen

Orde van dienst
Welkom en stil gebed
Intochtslied: 619: 1, 5, 6
Votum en groet
Zingen: ps. 21: 3, 7
Lezing van het gebod
Zingen: 870: 2, 3
Genadeverkondiging
Zingen: 870: 4, 6, 7
Gebed
Schriftlezing: Job 19: 25 – 27
1 Korintiërs 15: 12 – 20
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen: 623: 3, 7, 9

Verkondiging
Orgelspel
Zingen: 645: 1, 2, 3
Dank- en voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Collecte: kerk en diaconie (één rondgang)
Slotlied: ps. 118: 6, 10
Zegen
Uitgangscollecte: Diaconaal Steunfonds
Zendingsbussen voor ZWO projecten
Pakistan

Bloemen
De bloemen van deze zondag gaan als blijk van medeleven en ter bemoediging naar de
familie Akkerdaas.
Seniorenmiddag
Woensdagmiddag 8 mei bent u van harte uitgenodigd in 't Voorlokaal, uiteraard ook de
ouderen vanuit Domburg. Deze laatste keer voor de zomer zetten we de sjoelbak klaar en
doen ook andere spelletjes! Ook is er iets lekkers bij de koffie of thee! Om 14.30 uur willen
we beginnen en zo rond 16.30 uur sluiten we af. Wilt u zich opgeven bij Rini de Kam, tel.
58 21 87? Ook voor eventueel vervoer vanuit Domburg. We maken er een gezellige middag
van, komt u ook?
Vrouwenactiviteit
Op 15 mei willen we op bezoek gaan bij fam. Van Dam aan de Herenweg. Sinds vorig jaar
heeft Arie een nieuwe stal gebouwd waarin hij biggen opfokt tot varkens.
Dit doet hij op een bijzondere manier. Hij wil ons dit laten zien en beleven vanuit zijn
excursieruimte. Anneke is daar ook bij betrokken, zij heeft een museumpje met allerlei oude
slachtspullen en foto's.
Dus dames, welkom. Het belooft een interessante middag te worden.
We vertrekken bij mooi weer op de fiets vanaf het Dorpsplein rond 13.40 uur.

Wie met de auto wil gaan, dat kan natuurlijk ook. De kosten zijn € 5,00 per persoon.
Opgeven kan tot de 14e mei bij Marja, tel. 0118 582 704 of diaconie.pka@zeelandnet.nl
Amnesty International /Schrijfgroep
Op de leestafel achterin de kerk liggen de kaarten voor de maand mei.
Agenda
Woensdag 8 mei
Zondag 12 mei

Seniorenmiddag om 14.30 uur in 't Voorlokaal, Aagtekerke.
Kerkdienst om 10.00 uur. Voorganger ds. Rianne de Reus,
gezamenlijke dienst in Domburg. Collecte: Onderhoud kerkelijke
gebouwen.

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.

