
 

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg  

 Zondagsbrief 15 mei 2022 

  Johanneskerk Domburg 

  Dienst voor jong en ouder  -  Thema: Nooit meer bang?! 

  

 

 
  

 Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet 

 Ouderling van dienst: Kees Bosselaar 

 Diaken: Hannie Brasser 

 Kerkrentmeester: Wim Bosselaar 

  Koster: Adrie Marinissen 

  Organist: Hanna Reijnhoudt 

  Beeld en geluid: Martien Quaak 

 

Orde van dienst  

Orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst   

Stil gebed 

-Welkom- 

Zingen lied 100:1,2,4 

Bemoediging en groet 

Gebed om hulp en zegen 

- Kom aan boord – Marcel/Lydia Zimmer 

Inleiding thema: Nooit meer bang?! 

m.m.v. Marleen en de kinderen 

Lezing Psalm 23 - Eva en Fenna 

Zingen lied 935 Je hoeft niet bang te zijn 

Inleiding tieners – Onzekere tijden: jong & ouder 

mmv. Sara, Maaike, Marijn en Sara 

Lezing Evangelie van Johannes 10:11-15  
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. 12 Een 

ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de 

steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de 

schapen uiteen; 13de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede 

herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader 

ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 

Lied Jezus is ons Licht  

Woord voor onderweg 

Jezus is de goede Herder – Elly \&Rikkert 

Zingen Lied 23B:1,2 

Gebeden 

Onze Vader 

Collecten bij de uitgang 

Zingen Lied 416:1,2 

Zegen  

Lied 10000 redenen - Opwekking 733   

 

Collecte  

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor kerk en diaconie, de extra collecte is bestemd voor het  

Jeugd- en jongerenwerk. 

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar ds. Evelyn Quaak-Kloet  

en haar man Martien, Dorpsplein 47, Aagtekerke. 

Koffiedrinken na de dienst 

U bent van harte uitgenodigd om een kop koffie, thee of limonade te drinken in “De Poort” en  

elkaar na de dienst te ontmoeten. 



Zanguurtje 

We hopen elkaar vanavond weer te ontmoeten van 19.00- tot 20.00 uur in ‘t Voorlokaal in 

Aagtekerke. We zingen liederen uit het Liedboek, de bundels Hemelhoog, Joh. De Heer en 

Opwekking. Hartelijk welkom, en neem gerust iemand mee! 

 

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 

 

Pluktuin 

Onze pluktuin bij de molen kan weer open.  Het aanbod van bloemen is nog wel klein, maar als u 

daar bij het plukken rekening mee houdt, dan blijven er ook bloemen over voor volgende pluksters. 

Deze zomer mogen we ook een deel van de buurtuin gebruiken, waar de dahlia’s geplant zijn. We 

hebben diverse nieuwe planten bijgekocht. 

Bij “’t Ouwe Durpsuus” kunt u weer een plukbon kopen à € 20,00 waarmee u de hele zomerbloemen 

kunt plukken. Denkt u erom dat u zelf een schaar of mesje meeneemt om te kunnen plukken? 

 

Seniorenmiddag 65+ 

Donderdagmiddag 19 mei, bent u, senioren uit Aagtekerke en Domburg, van harte uitgenodigd in  

‘t Voorlokaal in Aagtekerke. We beginnen om 14.30 uur.  

Van harte welkom en neem gerust iemand mee! 

 

ZWO 

Voorbereidingen rommelmarkt 11 juni. Afgelopen week heeft u 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. Geen formulier? Kijk dan op de website. Alvast heel hartelijk dank! 

 

Oproep medewerker(s) voor de crèche  

Voor de kinderen van 0-4 jaar willen we weer crèche aanbieden tijdens de kerkdiensten. 

We zijn op zoek naar mensen die 1 x in de 4 – 6 weken de crèche willen verzorgen. 

Vind je dit leuk? Dan graag aanmelden bij Ellis Minderhoud, email: 

fam.minderhoud@zeelandnet.nl  

 

Agenda 

15 mei 19:00u Zanguurtje in ’t Voorlokaal 

17 mei 19:30u   Kerkenraadsvergadering 

19 mei 15:30u Seniorenmiddag in ‘t Voorlokaal  

19 mei 19:45u Avondgebed in ‘t Voorlokaal 

22 mei 10:00u   Kerkdienst in de Dorpskerk Aagtekerke 

  Voorganger: dhr. F. van der Heijde uit Zoutelande 

     Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen. 

     Autodienst: Stefan Quist, tel. 06-52363354. 

  

            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. 
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