
 

 

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 12 december 2021 

 

                            Kleur: paars   
 

   

 

  3e Advent 
 

 

Grote Kerk 
  

 

Voorganger ds. Willem Peene Organist Peter Simons 

Ouderling van dienst Fieneke Vink Koster Jaap Buijze 

Lector Heleen de Blaey Schriftlezing Mattheus 1: 18-25 
Technici van dienst   Christian Sijbinga en Bram Jansen 

Collectes 1. Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat    2. Kerk     3. Onderhoud 

Avondmaal 

Vandaag schenken we aandacht aan de Maaltijd van de Heer. We kunnen het Avondmaal al zo lange tijd niet 
vieren, maar missen het wel. Daarom is er een liturgisch moment waarop wij dit vormgeven. 
 

Bloemengroet 

Deze week gaan de bloemen naar de fam. van der Bent-de Rijke. Inmiddels is gebleken dat post of andere 
vormen van contact òòk heel belangrijk zijn. 
 

Kerstwensboom 

Op zaterdag 18 december tussen 13:00 en 17:00 uur is de Grote Kerk open. Er is dan de mogelijkheid om een 
kerstwens, gedachte of gebed op te schrijven en in de kerstboom te hangen. Kinderen kunnen ook een kerst-

bal versieren. Het orgel zal bespeeld worden. Welkom! 

Delta voor Indonesië - Versier met ons uw kerstboom! 

In deze adventsperiode kunt u bij de ZWO-commissie een sneeuwpopje kopen voor in uw kerstboom. Dit kan 
vandaag na de dienst in de kerk. U kunt ook via de email bestellen bij Marjan Geertse of Jurien Smeets. Een 

popje kost € 2,00. De opbrengst gaat naar onze projecten in Indonesië. Versiert u met ons uw kerstboom? 

Meer informatie over het bestellen, betalen en de sneeuwpopjes is te vinden op de website of in Samenleven. 
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Jurien Smeets 
 

Aanmelden voor kerstdienst op zaterdag 25 december. 

Kerstnacht- en oudjaarsavonddienst alleen via internet en kerkradio 

In verband met de beperkte zitplaatsen, dient u zich aan te melden voor de kerkdienst op  
1e kerstdag op zaterdag 25 december om 10 00 uur. 
Voor de kerkdienst op 2e kerstdag op zondag 26 december om 10.00 uur hoeft u zich niet aan te melden. 
Bij de kerkdienst van kerstavond om 21.00 uur en de oudjaarsavonddienst om 19.00 uur mogen geen bezoe-
kers aanwezig zijn, daarom worden deze diensten alleen via internet en kerkradio uitgezonden. 
Aanmelden voor de kerstdienst op zaterdag 25 december kan via www.pgterneuzen.nl  
Bekijken van de diensten kan op www.pgterneuzen.nl en op www.kerkdienstgemist.nl 



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

 

Kerstpakkettenactie IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) 2021 

Donderdag 9 december zijn 380 kerstpakketten klaargemaakt door dozenplakkers, een goed geoliede ploeg 
klaar zetters, inpakkers en coördinators. Ophalers van instanties en kerken die er voor gezorgd hebben dat de 

pakketten op de juiste plaats afgeleverd werden. We   willen iedereen bedanken voor alle hulp. Ook de diaco-

nieën en ‘particulieren’ die dit jaar weer zorgden dat het financiële gedeelte ook afgerond kan worden. 
 

Huurwoning gezocht  

Een echtpaar uit Gouda is op zoek naar een tijdelijke huurwoning, in afwachting van een nieuwbouwhuis dat 
nog opgeleverd moet worden. 
Mevrouw gaat per 1 mei in het ziekenhuis ZorgSaam werken. 
Wie kan hen in de zoektocht naar een huurhuis helpen? 
Graag reacties naar scriba.pgt@zeelandnet.nl 
 


