Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg
Zondagsbrief 22 mei 2022
Dorpskerk Aagtekerke

Voorganger: dhr. F. van der Heijde
Ouderling van dienst: Ellis Minderhoud
Diaken: Marja Geschiere
Kerkrentmeester: Johan Dekker
Lector: Henk Minderhoud

Kindernevendienst: Annelies Willemse
Koster: Rico Geuze
Organist: Jos Meeuwsen
Beeld en geluid: Adri Geschiere

Orde van dienst
Zie bijlage
Collecte
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor kerk en diaconie, de extra collecte is bestemd voor
onderhoud kerkelijke gebouwen. 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 16, Simson en Delila.
Na het gesprekje met de kinderen zingen we lied 423:1 ‘Nu wij uiteen gaan …..’ daarna gaan de
kinderen naar hun eigen ruimte.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. en mevr. Wisse-de
Visser, Pekelingseweg 3A
Koffiedrinken na de dienst
U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie, thee of limonade te drinken in ’t Voorlokaal
en elkaar na de dienst te ontmoeten.
Gemeenteleven
In de afgelopen week is dhr.Walter Louws met een acute blindedarmontsteking opgenomen in
het ziekenhuis. Walter is geopereerd, dat is gelukkig goed gegaan. Hij is weer thuis.
We wensen Walter met Renske van harte Gods zegen in herstel toe. Wie mee wil leven, hun
adres is: Bouwluststraat 1, 4363 BJ Aagtekerke.
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

ZWO
Voorbereidingen rommelmarkt 11 juni. U heeft inmiddels een huis aan huis brief ontvangen
voor de rommelmarkt. We hebben weer heel veel handen nodig om de spullen huis aan huis op
te halen. Dit willen we op 28 mei doen, vanaf 9 uur. Het uitzoeken van de spullen staat gepland
voor 31 mei. Tevens zoeken we verkopers, wafelbakkers, koffieschenkers, noem maar op.
Willen jullie weer meehelpen? Graag het formulier bij Renske Daanje, Bouwluststraat 1
inleveren of je opgeven via de mail: rdaanje.49@gmail.com. Alvast heel hartelijk dank!
Agenda
26 mei 10.00u Hemelvaartsdag. Kerkdienst in de Johanneskerk in Domburg.
Voorganger: ds. J. Nauta uit Middelburg.
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: diaconaal steunfonds.
Autodienst: Stefan Quist, tel. 06-52363354.
29 mei 10:00u Kerkdienst in de Johanneskerk in Domburg
Voorganger: ds. F. van Slooten uit Grijpskerke
Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: pastoraat en eredienst.
Autodienst: Henk Littel, tel. 586665.

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.

Orde van dienst zondag 22 mei 2022
Thema van deze dienst: “Ie sloeg z’n ohen op…”

Orgelspel
Verwelkoming door de ouderling van dienst – Stil gebed, waarna allen gaan staan.
Lied van de intocht – “Bijeengeroepen…” (melodie: Gezang 477 L.v.d.K.)
Bijeengeroepen uit onze huizen elk met zijn eigen levenslied
Zijn wij gekomen om weer te dromen van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt ons leven
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in Zijn gloria
Bemoediging vg.
allen
vg.
allen

Onze hulp is de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen

Drempelgebed -waarna allen gaan zittenKyriëgebed, samen uit te spreken.
(vg.) Om de mensen en de dieren, (allen) om de honger en de dood
(vg.) Om de kleinen en de groten, (allen) al uw schepselen in nood
(vg.) Om een wereld zonder toekomst, (allen) om de macht die ons kleineert.
(vg.) roepen wij voor alle volken (allen) Kyrieleis, ontferm U Heer
(vg.) Amen
Glorialied: Lied 704: 1 en 3
Moment met en voor de kinderen,
we zingen lied 423:1, 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!
De Schriften
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Genesis 12: 1 en 10 -20 (lector)
Lied –803: 1 en 2
Tweede lezing: Genesis 13: 2 -18 (lector)
Lied –837: 2 en 3
Verkondiging: “Ie sloeg z’n ohen op…!
Orgelspel
Gedicht: “Voetstappen in het zand” gelezen door Annie Nonnekes

Lied – “Op de krusingen van ’t leven” ( melodie Lied 913 )
Op de krusingen van ’t leven stae God steevast an de kant
En je mag ‘m aoltied vraehe: “Neem me noe toch bie d’n and!”
’t Liefste zou ik zelf beslisse, welke kant a’k op wil hae
Mè ik kan me zô vergisse, God bluuf aoltied nest me stae.
Soms liekt aoles even duuster, dwael ik doelloôs langs de weg
Twufel ik bie ieder kruuspunt, “God ik wete eg noch steg”
Dan bin me Gods wehen duuster, vraeg ik dikkels nè ’t wirom
Eêns za’k aoles zeker wete, as ik in d’n emel kom.
Wi de weg ook langs mag lope, God neem m’aoltied bie den and
‘k Kan d’r echt wè op vertrouwe, God brieng mien nè ’t Vaoderland.
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk opzeggen van het “Onze Vader”
Slotlied: “Ga dan op weg…” ( melodie Lied 868 )
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden
Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest
die je van angst zal bevrijden.
Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen
Dan, onder het gaan, zul je de ander zien staan
en overschrijd je je grenzen.
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen
Ga en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen
Houd op het licht altijd je ogen gericht
Dat zal je kracht zijn voor morgen.
Na het uitspreken van een zegebede zingen we een variatie op Lied 416
Ga met God, Hij wijst de juiste weg
Soms kom je door donk’re dalen
Met Hem zul je nooit verdwalen
Ga met God Hij wijst de juiste weg.
Ga met God op weg naar ’t Pinksterfeest
Want al is Hij opgevaren
Niemand hoeft zich blind te staren
Ga met God op weg naar ’t Pinksterfeest.
Orgelspel
Collecte bij de uitgang: kerk en diaconie, extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen.

U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie, thee of limonade te drinken in ’t Voorlokaal en
elkaar na de dienst te ontmoeten.

