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Kerkdienst
Helaas hebben we door de lockdown moeten besluiten om voorlopig alle diensten alleen online te
houden. De diensten zijn rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld
en geluid via www.kerkomroep.nl .
Op zondag 9 januari 10:00u gaat ds. P. Handschin uit Nieuw- en St. Joosland voor in de dienst
vanuit de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna
Reijnhoudt op het orgel.
Op zondag 16 januari 10:00u gaat Ds. C.J. Don uit Oost-Souburg voor in de dienst vanuit de
Dorpskerk in Aagtekerke.
Collecte
De extra collecte bestemd voor Plaatselijk diaconaat.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG AagtekerkeDomburg onder vermelding van het collectedoel.
Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de wekelijkse collecten voor Diaconie en
Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
Bloemen
De bloemen in de kerk worden zondag na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan
Pastoraat
Als u behoefte hebt aan 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 bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.
ZWO Voedselbankactie
We gaan ook dit jaar weer spullen inzamelen voor de Voedselbank Walcheren op zaterdagochtend
15 januari 2022. Helpt u de klanten van de Voedselbank in deze moeilijke tijd aan iets extra’s? Liefst
houdbare producten zoals:
Koffie, thee, (kruidenmix voor) macaroni, spaghetti, blikken met bijvoorbeeld soep of leverpastei,
appelstroop.
Binnen de dorpskern in Aagtekerke zullen we langs de deuren gaan om uw spullen op te halen.
En natuurlijk kunt het die ochtend ook zelf afgeven;
Tussen 10.00 en 11.30 uur bij de Protestantse Kerk zowel in Aagtekerke als in Domburg.
We staan buiten, blijft u op afstand?

Ter inspiratie

Leven als de bomen

Leven als de bomen,
trouw en aardsgezind,
bij het water wonen,
leven van de wind.
Hemelhoog geloven,
leven uit één stuk,
ademnood te boven,
onverdeeld geluk.
Leven als de bomen,
God heeft hen geplant,
leven om te loven,
leven uit Gods hand.
Op de lente hopen,
weten van de herfst,
dromen van de zomer,
leven dat niet sterft.
Toevlucht voor de vogels,
schaduw, onderdak,
huis van mededogen,
liefde wijdvertakt.
Leven als de bomen,
zingen voor je God,
levenslang geloven,
vaste voet aan grond.
Hans Bouma Brevier - Dus ik
besta - 4 januari
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