
 

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 ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio 

 

 
 

 
 

 
 

Grote Kerk Dankdag  

Voorganger ds. W. Peene Organist Nel Kousemaker 

Ouderling van dienst Fieneke Vink Koster Arjan Vink 

Lector Johan Legters Schriftlezing Habakuk 3 

Technici van dienst    Annemarie Koppelaar en Cees Cosijn 

Collectes 1.  Diaconie KIA Indonesie     2. Kerk        3. Uitgang:  Onderhoud 

Bijzonderheden Koffiedrinken na de dienst 
 

De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van de gemeente naar: 

Fiet Murre,  

Post of andere vormen van contact, zijn ook heel welkom . 
 

Het Kerkelijk Bureau is in verband met de verbouwing van de Goede Herderkerk tijdelijk verhuisd 
naar het Kerkgebouw van Elim.       

In verband met de verbouwing van de Goede Herderkerk is het Kerkelijk Bureau tijdelijk verplaatst naar:  
De Elimkerk 

Serlippensstraat 31 4532LR Terneuzen  

Vanaf maandag 8 november bent u van harte welkome op het nieuwe tijdelijke adres van het Kerkelijk Bureau 
in de Elimkerk.  

Maandag- en dinsdagochtend van 09.00 – 12.00 uur 
Op woensdag, donderdag en vrijdag gesloten. Telefoonnummer: 0115-694114.  

e-mailadres: kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl 

Mededeling van de kerkenraad betreffende de coronaregels  

* Alle mensen zijn welkom bij ons in de kerk, er wordt niet gecontroleerd d.m.v. corona-checkapp. 

* In de kerk wordt een gepaste afstand bewaard tussen niet huisgenoten. 
* Aan de mensen die plaats nemen in de rijen stoelen vragen we om tussen de verschillende huishoudens 1 

stoel leeg te laten om zo deze gepaste afstand te bewaren. 
Wat blijft: 

- blijf thuis bij corona gerelateerde klachten- ontsmet uw handen bij binnenkomst- de kerk blijft extra goed 

geventileerd. Met vriendelijke groet, Tamara Platteeuw-Visser. 
 

Herdenken van mensen in de Grote Kerk 

We zijn gewoon om gemeenteleden  die zijn overleden te herdenken door een witte steen te leggen op de 

Jakobsladder. Dit is op deze wijze niet mogelijk in de Grote Kerk. Om mensen toch passend te kunnen 

herdenken is de volgende liturgische vorm gevonden. De witte stenen liggen in een krans rondom een kaars 
die brandt. De kaars symboliseert het licht van Christus. Het licht dat over de witte stenen schijnt is teken en 

verwijzing naar het geloof in onze Heer, die ons ook in de dood nog kent, Hij houdt ons vast. Het geeft inhoud 
aan het geloof  dat de dood het laatste woord niet heeft. De familie wordt uitgenodigd om de witte steen van 

hun dierbare bij deze stenen in het licht van Christus neer te leggen. Op deze wijze proberen wij in de Grote 

Kerk de mensen te gedenken. Voor Eeuwigheidszondag zal eveneens een passend ritueel zijn. 
 

Verbouwing: Mogelijk tijdelijk geen kerkradio – Kopieën verbouwingsbrief in de kerk aanwezig 

In verband met de verbouwing van de “Goede Herderkerk”, van 1 november tot maart, zijn de kerkdiensten 

verplaatst naar de Grote Kerk. Het is nog niet 100% zeker dat we de dienst uit kunnen zenden via de kerkradio 
omdat de zender in de Goede Herderkerk staat. We zullen u op de hoogte houden.  

 

Voor mensen zonder internet ligt de Verbouwingsbrief in de kerk om door te geven. 

Zondag 7 november 2021 
* kleur:  groen  * 



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

 

 

Inzamelen pastasaus Voedselbankproject 

De komende weken zal er pastasaus ingezameld worden voor het Voedselbankproject. Normaal gesproken zou 

u dit op zondag mee kunnen nemen naar de Goede Herderkerk of op een bepaalde datum inleveren. In ver-
band met onze verbouwingswerkzaamheden kan dit dus nu NIET EN OOK NIET  in de Grote Kerk de komen-

de maanden. Voor deze actie kunt u wel terecht bij de Evang. Gemeente De Kandelaar die nu de actie coördi-
neert. U kunt pastasaus inleveren op ZATERDAG 11 DECEMBER TUSSEN 10 EN 12 UUR bij De Kandelaar, Van 
Cantfortstraat, Terneuzen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Gezocht: Ambtsdragers 

Beste gemeenteleden 
Het najaar is traditiegetrouw de periode om gemeenteleden te zoeken die ambtsdrager willen worden. Ook dit 

jaar zijn er een aantal aftredende ambtsdragers en er zijn nog de bestaande vacatures. Dus als u benaderd 
wordt om ambtsdrager te worden, wilt u daar dan over nadenken? Er zijn mensen nodig bij de diaconie, ouder-

lingen en kerkrentmeesters. We dragen het werk met elkaar, en ieder doet zijn deel. Volgens de kerkorde is 
het ook mogelijk om diaconaal rentmeester te worden. Net zoals we dit al kennen bij het college van kerk-

rentmeesters: daar zijn naast de ouderlingen-kerkrentmeester ook een aantal rentmeesters actief, die geen 
ambtsdrager zijn. Ze hebben geen zitting in de kerkenraad, maar vervullen gedeeltelijk wel dezelfde taken. In 

de eredienst hebben ze verder geen taak.  Als kerkenraad hebben we besloten dit ook voor de diaconie moge-

lijk te maken, dus ruimte te scheppen voor de diaconaal rentmeester. Naast deze rentmeesters is het ook mo-
gelijk om lid te worden van de taakgroep pastoraat: een taakgroep die het pastoraat in de gemeente behartigt, 

samen met de ouderlingen. Wij hopen dat dit voor sommige mensen de drempel verlaagt om een taak op zich 
te nemen. Naast dat u mogelijk gevraagd wordt dit deel van het kerkenwerk op u te nemen, is het ook altijd 

mogelijk uzelf aan te melden. 
Met vriendelijke groet, Tamara Platteeuw-Visser 
 

Delta Inspiratiedag 27 november – Middelharnis . Opgeven voor 22 november.    

Opgeven voor maandag 22 november ev. met busvervoer via www.geloveninwdedelta.nl  (max. 250 p.)  

De locatie voor deze dag voor ambtsdragers, taakdragers, vrijwilligers en andere belangstellenden is het Prins 
Maurits College aan de Koningin Julianaweg 57, 3241 XB in Middelharnis.  

Hoofdthema is ‘Toekomstgericht kerk-zijn’. Subthema’s: 

A Samen lichter kerk-zijn - B Jonge generaties voorop - C Naar buiten gericht- D GroeneKerken bewe-
ging- E Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking – Delta voor Indonesië 

 
Tussen 11.00 en 15.00 uur is er een doorlopend programma waarbij duidelijk inzichtelijk is waar wat op welk 

moment te zien, horen en beleven is. Er is ook aandacht voor zaken bv. specifiek voor kerkrentmeesters. In-

formatie over de subthema’s vindt u bij www.gelovenindedelta  
9.30  – 10.00:  Ontvangst / inloop met koffie, thee en wat lekkers.. 

10.00 – 10.45: Plenaire opening met muziek, zang, lezing, gebed. Sprekers o.a. ds. Marco Batenburg, preses 
van de generale synode en Meilanny Alfons van Kerk in Actie- project P3W in Indonesië.  

11.00 – 15.00: doorlopend programma en info. U wordt via verbindende lijnen langs de mogelijkheden geleid. 

12.00 – 14.00: doorlopende lunch 
15.00 – 15.30 uur: plenaire afsluiting met lied, gebed, gesproken woord 15.30 – 16.30 uur: napraten met 

drankje en hapje  
Deelname, inclusief koffie, thee en lunch, is gratis.  

 
Het tonen van het corona-toegangsbewijs (QR code met daarin bewijs van vaccinatie, test of doorgemaakte 

besmetting) is voor dit evenement noodzakelijk. 

 
Er is busvervoer voor deelnemers vanuit het zuidelijke deel van de classis. Hiervoor wordt een eigen bijdrage 

van €10,= euro gevraagd (contant en gepast afrekenen in de bus). Gebruik van mondkapje in de bus is ver-
plicht. Zie voor het schema van de bus(sen) de website www.gelovenindedelta.nl of informeer bij uw kerken-

raad.   

http://www.gelovenindedelta.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

