
 

Protestantse Gemeente 

 Aagtekerke-Domburg 
  

 Zondagsbrief 8 mei 2022 

  Dorpskerk Aagtekerke 

 

  

 Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet 

 Ouderling van dienst: Tiny Littel 

 Diaken: Renske Daanje 

 Kerkrentmeester: Alex Mesu 

 Lector: Diny Coomans 

  Kindernevendienst: Marleen Mesu 

  Koster: Lia Dekker 

  Organist: Jos Meeuwsen 

  Beeld en geluid: Walter Louws 

 

Orde van dienst 

Welkom door de ouderling van dienst-stil gebed 

Intochtslied 27:1,2 

Groet en Bemoediging 

Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

Laten we blijven hopen, vertrouwen,  

Hij laat niet alleen zijn mensen, zijn schepping 

Allen: De Heer is met ons 

Alle dagen van ons leven 

Gebed om hulp  

Lofprijzing  

-lied 868: 1,2,3 

-lied Machtig God sterke rots – Hemelhoog 609 

Gebed om de Geest: Lied 675:1 

Lezing Jesaja 61:1-3 (lector) 

Simson – Marcel Zimmer 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 Evangelie van Johannes 21:1-14 (lector) 

 

Lied 630:1,2 

Overdenking 

Lied 608-De steppe zal bloeien – Lenny Kuhr 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst 

Voorstellen Anke Warners als Pastoraal 

medewerker 

Anke, beloof jij je taak als pastoraal bezoeker met 

liefde en trouw te vervullen en geheim te houden 

wat je in vertrouwen verteld wordt? 

Wat is daarop jouw antwoord Anke? 

Zegenbede lied 416:1,2 

Gebeden  

Collecten bij de uitgang 

Lied 655:1,2 allen;3 vrouwen;4 mannen;5 allen 

Wegzending en zegen 

Gezongen amen  

Lied 708: 1,6 Wilhelmus van Nassouwe 

Collecte  

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

plaatselijk diaconaat.  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 14, Simson trouwt met een Filistijnse vrouw. 

Na het gesprekje met de kinderen luisteren we naar het lied ‘Simson‘ daarna gaan de kinderen  

naar hun eigen ruimte. 

 

Bloemengroet   

De bloemen van deze zondag gaan als groet vanuit de gemeente naar onze nieuwe pastoraal 

medewerker Anke Warners, Brouwerijweg 24 D, Domburg. 

 

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. 

 

 

 



 

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 

 

Seniorenmiddag 65+ 

Donderdagmiddag 12 mei, bent u, senioren uit Aagtekerke en Domburg, van harte uitgenodigd in  

‘t Voorlokaal  in Aagtekerke. We zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten. Om 14.30uur willen 

we beginnen en zo rond 16.30uur sluiten we af. Uiteraard kunt u, ook vanuit Domburg, opgehaald en 

weer thuisgebracht worden. Wilt u zich opgeven bij Rini de Kam, tel. 58 21 87?  

We maken er een gezellige middag van, van harte welkom! 

 

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. 

 

ZWO 

Voorbereidingen rommelmarkt 11 juni. In de eerste week van mei zult 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. Alvast heel hartelijk dank! 

 

Agenda 

11 mei 15:30u   Moderamenvergadering   

12 mei 14:30u Seniorenmiddag in ’t Voorlokaal in Aagtekerke. 

15 mei 10:00u   Dienst voor jong en ouder in de Johanneskerk in Domburg 

  Voorganger: ds. Evelyn Quaak-Kloet  

     Collecte: kerk en diaconie, extra collecte: jeugd en jongerenwerk. 

     Autodienst: Henk Littel, tel. 586665. 

15 mei 19:00u   Zanguurtje in ’t Voorlokaal in Aagtekerke. 

  

     

 

        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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