
 

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl 
Meer kerkelijke informatie: www.pgterneuzen.nl 

Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio 

     

 
Zondag 26 december 2021 

 

                           Tweede Kerstdag kleur: wit   
 

   

 
 
Thema: “Hulploos 
Kind, heilig Kind” 

 
Grote Kerk 

  
 

Voorganger ds. Huub Smeets Organist Nel Kousemaker 

Ouderling van dienst Albert Platteeuw Schriftlezing Matteüs 1: 12 – 25 en 
Handelingen 6: 8 – 15         

Lector Tamara Platteeuw Koster Jan Moeliker 

Technici van dienst   Ronald Hermans en Cees Cosijn 

Bijzonderheden m.m.v. Bregje Vinke, piano 

Collectes 1. Diaconie     2. Kerk      3. Onderhoud 

 

 

 

 
Zondag  31 december 2021 19.00 uur 

Voorganger ds. Willem Peene Organist Peter Simons 

Ouderling van dienst Annemarie Koppelaar Schriftlezing Lukas 2: 22-35 

Lector Johan Legters 

Koster Arjan Vink 

Technici van dienst   Chris Ollebek en John Oostdijk 

Collectes 1. Diaconie     2. Kerk      3. Onderhoud 

Bloemengroet 

De bloemen van zondag 26 december gaan naar: 
Bas Hamelink 

Coronamaatregelen in de kerk 

Beste gemeenteleden, 
 

Helaas zijn er weer strengere maatregelen afgekondigd door het kabinet. De synode en classis adviseren de 

Protestantse gemeentes om alle kerkdiensten weer 100% online te houden. De PGTerneuzen zal dit advies 
opvolgen. 

 
Aangezien de beperkingen door Corona al erg lang duren en er vele mensen zijn die naast de kerk geen enkele 

andere plek hebben om naar toe te gaan en/of niet de mogelijkheid hebben om de dienst online te volgen 

willen wij een uitzondering maken. Voor deze mensen, voor wie het belangrijk is om de dienst in de kerk te 
bezoeken, zijn er 50 plaatsen beschikbaar. Er gelden dan wel de volgende regels: 

 Mensen zitten op minimaal 1,5m afstand. 
 Er wordt niet gezongen door de gemeenteleden. (zang door zanggroep) 

 Mond/neus maskers bij verplaatsing in de kerk. 

 Reservering via de website, mail: kerkdienst.pgt@gmail.com of telefoon 06-53267636 
 
Mededeling voor gemeenteleden met een taak in de dienst: 

Gaarne aan de scriba (scriba.pgt@zeelandnet.nl) doorgeven als je niet naar de kerk wilt/kunt komen. Dan kan 
deze taak op een andere manier ingevuld worden  
Wij hopen dat deze maatregelen van korte duur zullen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 

Moderamen Protestantse Gemeente te Terneuzen. 
 

 

Afwezig 



Helpen jullie ook onze kosters, door deze nieuwsbrief en andere papieren na de dienst mee te nemen naar de uitgang of naar huis?  
Bedankt. 

 

ds. Smeets zal afwezig zijn van 30 december tot en met 2 januari. 

ds. Peene is van 1 januari tot en met 8 januari afwezig.  

Kerkelijk Bureau gesloten tijdens de kerstvakantie van maandag 27 december 2021 tot en met woensdag 5 
januari 2022  

Het kerkelijk bureau dat tijdelijk is verhuisd van de Goede Herderkerk naar de Elimkerk is Op maandag 10 ja-
nuari 2022 is het Kerkelijk Bureau in de Elimkerk weer geopend van 09.00 – 12.00 uur. 

 
 

 
 

 

Een Noors kerstliedje. 
 

Nå tennes tusen julelys 
 

Steek duizend kleine kaarsjes aan  

in deze donk’re tijd 
Dan stralen duizend stralen ook  

in ‘t hoge hemelrijk. 
 

De blijde boodschap van de kerst 

gaat heel de wereld rond. 
Dat God zijn eigen kind ons gaf 

en naar de aarde zond. 
 

Jij sterre boven Bethlehem, 
O, laat je milde schijn, 

in ieder angstig mensenhart 

een vonk van vrede zijn. 
 

In ieder hart dat donker is, 
zend jij een hel’dre straal. 

Omdat Gods zoon op aarde kwam, 

een feest voor allemaal. 
 

 
De nieuwsbriefredactie wenst u een gezegend en hoopvol Nieuw jaar toe. 


