Zondag 1 mei 2022
Kleur: wit

GROTE KERK
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Lector
Technici van dienst
Bijzonderheden
Collectes

Ds. Huub Smeets
Organist
Tamara Platteeuw
Koster
Ida Hangoor
Schriftlezing
Janet Verlinde
John Oostdijk en Ronald Hermans
Thema: Meivakantie
Koffiedrinken na de dienst
1. Diaconie
2. Kerk
3. Uitgang: Onderhoud

Nel Kousemaker
Eric de Doelder
Jesaja 61: 1-4
Johannes 21: 1-14

Bloemengroet:
Deze week gaan de bloemen naar: Ingeborg Goossen, Terneuzen.
Post is ook zeer welkom!!!

Agenda:
Zo. 1 mei
Za. 7 mei
Zo. 8 mei
do. 26 mei

14.30
20.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur

Hof te Zandekerk, Kloosterzande
Concert Zeeuws-Vlaams kamerorkest
Protestantse kerk, Oostburg
Uitvoering “Verzet en Overgave”, Bonhoeffer
Grote Kerk
Muziekdienst
VEG Nieuwvliet
150 jaar bestaan

Bericht van de ZWO-commissie – Bloembollenactie – De Delta voor Indonesië
Dit jaar doet de ZWO-commissie mee met een actie van de classis Delta.
We kunnen heel Zeeland in bloei zetten! Hiermee ondersteunen we kwetsbare kinderen, boeren en vrouwen in
Indonesië. We geven zo kleur aan Nederland en op Papoea en Java.
Van 1 tot en met 22 mei kunt u de bloembollen bij ons bestellen via een bestelformulier, dat in de kerk ligt en
op de website staat (inleveren kan in de kerk voor en na de dienst) of door een email te sturen naar Marjan
Geerts, marjanschol@gmail.com, bellen mag ook, 0115-432231 of naar
Jurien Smeets, juriensmeets@hotmail.com
U hebt de keus uit drie kleuren, namelijk wit, paars en geel. De prijs is € 5,00 voor een zakje met 20 mooie
tulpenbollen. De bollen zijn in september beschikbaar, zodat u ze begin oktober kunt planten.
Betalen kan door een overboeking op de bankrekening van de diaconie NL68 RABO 0373 7392 49
(t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Terneuzen) onder vermelding van “bloembollen”.
Hartelijke groet, namens de ZWO-commissie, Jurien Smeets.

Kringloop Loods Polenweg 16d
Alle soorten meubilair, ook bedden en matrassen, witgoed, verlichting.
Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur.
Voor contact: dhr. Kees Meijer: 06 10206694

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

OntmoetKRing Axelsestraat 86 Terneuzen
De OntmoetKRing is een combinatie van een kringloopwinkel en een inloophuis.
Je kunt er spullen kopen, zoals voorheen op de rommelmarkten en je kunt er langs komen voor de
gezelligheid, contact en een goed gesprek.
Elke woensdag van 10.00-16.00 uur en elke zaterdag van 10.00-13.00 uur.
Inleveren van spullen: elke dinsdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur via de achterkant.

MUZIKALE KINDEREN GEZOCHT!
Ken je het liedje “Is je deur nog op slot”? Zing je altijd mee met “Onder boven voor en achter”?
En lijkt het je leuk om die liedjes samen met andere kinderen te zingen op het podium in de kerk?
Meld je dan nu aan! Op 8 mei organiseren we een muziekdienst rond kinderliedjes.
Graag zou ik dan samen willen optreden met heel veel kinderen. We oefenen een paar keer in de meivakantie.
Het geeft niet, als je er niet altijd bij kunt zijn … Wil je ook meedoen? Je bent van harte welkom.
Stuur een mail naar info@annemariekoppelaar.nl
Tot snel! Groeten Annemarie Koppelaar.
De volgend muziekdiensten staan gepland op, 19 juni, 17 juli, 4 sept. 16 okt. en 11 dec.

Kerkelijk Bureau in de Elimkerk
In verband met de verbouwing van de Goede Herderkerk is het kerkelijk Bureau tijdelijk verplaatst naar de
Elimkerk, Serlippensstraat 31, 4532 LR Terneuzen.
Voor collectebonnen, het uitbetalen van bonnetjes en andere zaken, bent u van harte welkom op dit tijdelijke
adres. Geopend op maandag- en dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoonnummer: 0115-694114, e-mailadres: kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl

Orgelconcert Grote Kerk Terneuzen op 7 mei
Op 7 mei hoopt Willem Harold Boog een orgelconcert in de Grote Kerk te verzorgen, aanvang 19.30 uur.
Entree 8 euro voor volwassenen, tot 14 jaar gratis.
Het zal in het teken staan van zijn leermeester Willem Hendrik Zwart. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat deze
orgelmeester overleed. Zo staat er muziek van o.a. Jan Zwart, Willem Hendrik Zwart, Feike Asma, Bach en
Dupré op het programma. Tijdens dit concert wordt er een nieuwe koraalbundel gepresenteerd.
Vanwege de versoepelde coronamaatregelen is er weer geheel vrije toegang tot de concerten.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.willemharoldboog.nl en
www.orgelconcert.grotekerkterneuzen.nl

Uitnodiging jubileum 150 jaar VEG Nieuwvliet.
Op Hemelvaartsdag 26 mei a.s. is het 150 jaar geleden, dat de Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet werd
opgericht. Aanvang van de dankdienst is om 10.00 uur.
Voor de lunch staat er een frietkraam klaar, er is ijs, koffie, thee en fris.
Na de middag is er een programma met spel en quiz en rond 16.00 uur sluiten we af met een Sing-in.
Graag even aanmelden bij secretariaat@vegnieuwvliet.nl voor 6 mei i.v.m. de planning met vermelding
Van uw naam en plaats , waar u vandaan komt.
Allemaal hartelijk welkom om het jubileum met ons mee te vieren.

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

