Zondag 22 mei 2022
Kleur: groen

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

Ds. Willem Peene
Jenta Berends
Carla Kaijser
Tamara Platteeuw
Christian Sijbinga en John Oostdijk
1. Diaconie

2. Kerk

Organist Peter Simons
Koster Eric de Doelder
Schriftlezing 2 Koningen 13: 14-21

3. Uitgang: PKN Missionair werk

Bloemengroet:
Deze week gaan de bloemen naar Mw. J. Cosijn-van Fraeijenhove.

Agenda:
Do. 26 mei
Vr. 27 mei
Zo. 12 juni
Zo. 19 juni

10.00 uur
VEG Nieuwvliet
Jubileum 150 jaar
10.00 uur
Elimkerk
Koffiedrinken
Workshop over seksualiteit en weerbaarheid (zie elders op deze nieuwsbrief) in “La Redoute”
10.00 uur
Grote Kerk
Muziekdienst klassiek

Bericht van de ZWO-commissie – Bloembollen actie – 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 met tulpen uit de eigen regio!
U hebt de keus uit drie kleuren, namelijk wit, paars en geel.
De prijs is € 5,00 voor een zakje met 20 tulpenbollen. Bestellen kan tot en met 22 mei via een bestelformulier,
dat in de kerk ligt.(en ook te vinden is op de website) of via de e-mail.
De bollen zijn in september beschikbaar, zodat u ze begin oktober kunt planten.
Meer informatie over het bestellen en de betaling vindt u op het bestelformulier
Hartelijke groet, namens de ZWO-commissie, Jurien Smeets.

Koffiedrinken in de Elimkerk
Vrijdagmorgen 27 mei om 10.00 uur is er weer koffiedrinken in de Elimkerk.
U bent van harte welkom, graag tot ziens, Corrie en Corrine.

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

Informatieboekje
Binnenkort gaan we weer een nieuw informatieboekje voor onze gemeente uitbrengen.
Alle groepen zullen we benaderen om tekst in te leveren. We willen het boekje zo compleet mogelijk maken en
daar hebben we jouw hulp bij nodig.
Heb je informatie voor in het boekje, dan graag een mail sturen naar: marksandra@zeelandnet.nl
We ontvangen je bericht graag voor 17 juni. Bedankt!

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

Donderdag 26 mei 2022
Kleur: wit

Hemelvaartsdag
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Lector
Technici van dienst
Bijzonderheden
Collectes

GROTE KERK
Ds. Willem Peene
Albert Platteeuw
Ida Hangoor
Gabriëlla Broere
Ronald Hermans en Chris Ollebek
1. Diaconie

2. Kerk

Organist Nel Kousemaker
Koster Jaap Buijze
Schriftlezing Handelingen 1: 4-14

3. Uitgang: Onderhoud

Hulp gevraagd braderie OntmoetKRing
Zaterdag 11 juni aanstaande willen we rond en achter de winkel een braderie houden met o.a. de bekende
wafels. Vindt u/jij het leuk om eenmalig een keer te helpen?
Geef je op in de winkel of via info@ontmoetkring.nl
Hartelijke groet van team OntmoetKRing

Oproep voor de muziekdienst, zangers gezocht
Voor de muziekdienst op 19 juni ben ik nog op zoek naar zangers. We zingen dan onder andere het Heilige van
Schubert en het Gloria van Vivaldi. Ook pakken we een aantal liederen uit het liedboek, die geschreven zijn
door ‘klassieke’ componisten. Omdat we veel van deze liederen vierstemmig willen zingen, is het fijn als er voor
iedere stem een aantal zangers zijn, zodat we elkaar op weg kunnen helpen.
Meld je nu aan via info@annemariekoppelaar.nl of schrijf je gegevens in het muziekdienstboekje achter in de
kerk. Hopelijk tot snel! Groeten Annemarie Koppelaar.

Workshop over seksualiteit en weerbaarheid
Beste ouders van onze tieners/jongeren.
Zondag 12 juni hebben we iemand van de Stichting CHRIS uitgenodigd.
Susanne Kooistra komt een workshop geven over het onderwerp Seksualiteit en Weerbaarheid.
De middag is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: van 13.30-15.00 uur voor 12-16 jaar. Dit komt neer op klas 1-4
middelbare school. Om 15.30 uur start de tweede leeftijdsgroep van 16 jaar en ouder.
Wilt u uw kind(eren) motiveren om te gaan?
De middag wordt in “la Redoute” gehouden. Dit is een leukere locatie dan een kerkgebouw.
Verder zijn jongeren uit de GKv Zaamslag, Terneuzen, Axel en Hoek uitgenodigd en de uitnodiging is ook
doorgestuurd naar de jongerenwerker van PKN Terneuzen.
In Terneuzen zijn er veel contacten onderling met PKN en de “la Redoute” wordt ook voor jeugdavonden van
de PKN gebruikt. We hopen op deze manier ook het onderlinge contact te stimuleren en te motiveren.
Via vereniging is deze activiteit ook onder de aandacht gebracht en er zullen ook een aantal jeugdleiders naar
toe gaan. Mochten er nog vragen/ opmerkingen zijn, laat het weten.
Met vriendelijke groet, namens CGZ jeugdwerk, Marja Dees.
P.S.
Huiswerk voor ouders?
In ND(?) van afgelopen zaterdag 14 mei is onderzoek gepubliceerd over het onderwerp seksualiteit en ook de
komende tijd zijn er artikelen over te lezen. Daarnaast wordt er ook een podcast over dit onderwerp gemaakt.
Te vinden op www.nd.nl/podcast of o.a. via Spotify “de sekspodcast “met als 1e aflevering:
Seks daar praat je natuurlijk (niet) over met je ouders.
En tegelijkertijd heeft Cocky Drost (bekende christelijke relatietherapeute) een snelcursus ontwikkeld met als
titel “Seksuele voorlichting voor ouders. Bekijk haar website voor meer info: www.cockydrost.nl
Met vriendelijke groet Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Helpen jullie ook onze kosters, door deze nieuwsbrief en andere papieren na de dienst mee te nemen naar de uitgang of naar huis?
Bedankt.

