Zondag 8 mei 2022
Kleur: groen

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

Ds. Willem Peene
Cor Verlinde
Jannie Pelle/ Wim van Soelen
Willem IJmker
Chris Ollebek en Bram Jansen
Muziekdienst
Tienerkerk
1. Diaconie Kerk in Aktie Noodhulp

Organist Peter Simons
Koster Arjan Vink
Schriftlezing Psalm 8

2. Kerk

3. Uitgang: Onderhoud

Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag zijn bestemd voor: Ineke Korstanje, die tijdelijk in Ter Schorre verblijft.
Haar adres is: Ter Schorre, kamer 215, Bachlaan 90, 4536 GD Terneuzen. Post is ook zeer welkom.

Agenda:
Vr. 13 mei
Zo. 8 mei
Di. 10 mei
Za. 14 mei

10.00
10.00
19.30
13.00

uur
uur
uur
uur

Elimkerk
Grote Kerk
Bachten Dieke
Zaamslag

Koffiedrinken met Corrie en Lian.
Muziekdienst
Leerhuis D. Schrier
Wandeltocht

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 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
Volgende week vrijdag 13 mei is er weer koffiedrinken in de Elimkerk. We hopen dat jullie komen.
Vanaf 10 uur zijn jullie van harte welkom. Graag tot ziens, Corrie en Lian.

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

Inzage jaarrekeningen 2021 van de Kerk en de Diaconie Protestantse gemeente Terneuzen
De jaarrekeningen 2021 van de Kerk en de Diaconie van de Protestantse gemeente te Terneuzen liggen van
maandag 16 mei 2022 tot en met vrijdag 20 mei 2022 ter inzage op het kerkelijk bureau.
Het kerkelijk bureau is op maandag en dinsdag geopend van 09.00-12.00 uur. Tel: 0115-694114.
Indien gewenst kunt u per email een aanvraag doen om de jaarrekeningen digitaal toegestuurd te krijgen.
Het e-mailadres is: kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl
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

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

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.

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

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.

Wandeltocht “Women walk for Women“ Zaamslag
Zaterdag 14 mei gaan we weer wandelen met als doel de “Stichting Open Doors” te steunen in hun werk
voor de vervolgde christenen.
Op dit moment worden er 360 miljoen christenen vervolgd en vindt onderdrukking plaats in vele landen.
De tocht begint om 13.00 uur vanaf de protestantse kerk, Plein 2, Zaamslag.
Het inschrijfgeld is € 7,-- incl. koffie/thee of fris met daarbij een wafel.
U kunt 5 of 10 km. wandelen.
Als u mensen heeft in uw kring, die dit werk ook willen steunen, is dit natuurlijk van Harte Welkom.
Ook is het mogelijk om langs te komen, er is ook een verkoop van 2e hands boeken en nog andere spullen.
Dit alles onder het genot van een kop koffie/thee of fris met daarbij een wafel.
Komt allen om dit werk te steunen, met in uw hoofd en hart onze broeders en zusters, die niet vrij zijn om
hun geloof te belijden en te beleven.
Namens de werkgroep Stichting Open Doors Zaamslag.
Francien Riemens tel: 0115-431766 en
Anneke van de Ree tel: 0115-431512

Leerhuis
We komen weer samen dinsdag 10 mei a.s. in Bachten Dieke en beginnen om 19.30 uur.
Ons thema is een voortzetting van het onderwerp Democratie uit TENACHON # 51.
Wie er belang in stelt, neme contact op met ondergetekende.
Dick Schriek, tel. 0115-562921 of e-mail dschriek@zeelandnet.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.

