Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 1 mei 2022
Johanneskerk Domburg

Voorganger: ds. J. Haeck uit Zeist
Ouderling van dienst: Ineke de Haas
Diaken: Ina de Visser
Kerkrentmeester: Roelof Francke
Lector: Joost Hoogendoorn
Orde van dienst
Welkom door de ouderling van dienst - Stil gebed
Intochtslied: Psalm 21 : 3 en 7
Votum en groet
Intochtstekst: Psalm 29 : 11 : De Here zal Zijn
volk kracht geven, de Here zal Zijn volk zegenen
met vrede.
Lied: Gezang 1010 : 1 en 2
Lezing van het gebod
Lied: Psalm 5 : 1 en 2
Genadeverkondiging
Lied: Psalm 5 : 6 en 7
Gebed om de opening van het Woord en de
verlichting door de Heilige Geest

Kindernevendienst: Hannie Bosselaar
Koster: Adrie Marinissen
Organist: Hanna Reijnhoudt
Beeld en geluid: Adri Geschiere

Schriftlezing O.T. Jesaja 11 : 1-10 (lector)
Kinderen gaan naar de kindernevendienst,
we zingen ‘Nu wij uiteen gaan vragen wij God’
Schriftlezing N.T. Johannes 20 : 19-23
Lied: Gezang 680 : 1, 3, 4 en 5
Tekst voor de verkondiging: Johannes 20:19-23
Orgelspel
Lied: Gezang 644 : 1, 2, 3 en 5
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Gezang 623 : 7, 8 en 9
Zegen
Uitleidend orgelspel

Collecte
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor kerk en diaconie, de extra collecte is bestemd voor de
kerkradio/TV. Alle doeleinden van harte aanbevolen!
Kindernevendienst
De kinderen worden na de 1e Schriftlezing en lied uitgenodigd naar hun eigen ruimte te gaan, alle
kinderen van de basisschool zijn welkom om aan te sluiten.
Zij horen het verhaal uit Rechters 13, Simsons geboorte aangekondigd.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we lied 423:1, ‘Nu wij uiteen gaan’ 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!
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar Adrie en Anke Marinissen,
J.W. Schuurmanstraat 52 in Domburg.
Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten in ‘De Poort’ onder het genot
van een kopje koffie, thee of limonade.

Pastoraat
Voor een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Dat kan via het emailadres: pkad.predikant@zeelandnet.nl of telefoon 0628167645.
Adres: Dorpsplein 47, 4363 AB Aagtekerke.
Diaconie
Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan contact opnemen met de diaconie: tel. 582704 of per
email pkad.diaconie@zeelandnet.nl
4 mei viering in de Johanneskerk Domburg
In deze bijeenkomst is ruimte voor zang, muziek, gebed en een korte toespraak door een
vertegenwoordiger van de gemeente Veere.
Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Wouters, orgel, enkele leden van Apollo Brass en
Maartje Braam, harp.
Het Taptoe – signaal wordt geblazen waarna de 2 minuten stilte in acht worden genomen, gevolgd
door het zingen van het Wilhelmus.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Johanneskerk in Domburg.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje koffie.
Kerkdienst 8 mei in Aagtekerke
In deze dienst wordt Anke Warners als pastoraal medewerker voorgesteld aan de gemeente.
Voorganger in deze dienst is ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Dienst voor jong en ouder
Op zondag 15 mei hopen we een dienst voor jong en ouder te vieren.
Dit is een toegankelijke dienst voor mensen van alle leeftijden, waarin aandacht voor kinderen en
tieners nadrukkelijker aanwezig zal zijn. Deze dienst wordt voorbereid in samenwerking met
kindernevendienst en tienerleiding. We hopen dat ook veel gezinnen en gasten de weg naar deze
viering zullen vinden. Misschien een kans om kinderen, kleinkinderen of buren uit te nodigen?
Van harte welkom! Voorganger ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Agenda
4 mei 19:30u 4 mei viering in de Johanneskerk Domburg.
8 mei 10:00u Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke
Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: plaatselijk diaconaat.
Autodienst: Kees Provoost, tel. 581232.

De kerkenraad wenst u een goede en gezegende dienst

Kopij zondagsbrief svp inleveren tot vrijdag 12.00 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: pkad.scriba@zeelandnet.nl
Informatie kunt u ook vinden op de website: http://www.pknaagtekerke-domburg.nl
De kerkdiensten in Aagtekerke en Domburg zijn ook met beeld en geluid mee te vieren via www.kerkomroep.nl en te beluisteren via kerktelefoon.

