Zondag 27 februari 2022
Kleur: groen
GROTE KERK
Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Technici

Ds. Pieter Overduin (Hulst)
Cor Verlinde
Carla Kaijser
Ronald Hermans, Gerben Spijkers/
Annemarie Koppelaar
Collectes 1. Diaconie
2. Kerk
3. Onderhoud

Organist
Koster
Lector
Schriftlezing

Nel Kousemaker
Henk van der Vaart
Johan Legters
Romeinen 12: 12 t/m 21

Spreuken 10: 6 t/m 17
Lucas 6: 17 en 27 t/m 38
Bijzonderheden Ter Schorre: 10.30 uur Ds. B Hovinga, ouderling Thea Verlinde

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mw. C.M. Gerreman-Michielsen, ….Terneuzen. En mw. Antje
Mulder, tijdelijk in Ter Schorre, kamer 212, … Post is welkom.

Versoepelingen Coronamaatregelen vanaf 25 februari
De maatregelen i.v.m. de bestrijding van de covid-19 pandemie komen te vervallen: nergens meer de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en geen mondkapjesplicht meer (dit wijzigt in een advies). Voor
kerkdiensten betekent dit dat met ingang van 25 februari a.s. geen beperkingen meer zullen gelden over aantallen kerkgangers.
Voor mensen die daar prijs op stellen zal voorlopig een vak met stoelen beschikbaar zijn waar deze op 1,5m
afstand staan.
Ook voor de overige kerkelijke activiteiten (jeugdwerk, maaltijden, inloop, ontmoeting en andere bijeenkomsten) zal met ingang van 25 februari a.s. van de verruimde mogelijkheden gebruik gemaakt kunnen worden.

Hunters gezocht voor het spel Hunted op vrijdagavond 4 maart
In het spannende programma Hunted slaan gewone burgers op de vlucht om drie weken uit handen te blijven
van een speciale opsporingsdienst. Zien en gezien worden, daar draait het allemaal om.
Het waren lastige tijden, ook in het jeugdwerk en we willen niets liever dan onze jongeren opnieuw in het vizier krijgen. Daarom organiseert de levelleiding op vrijdagavond 4 maart het spel Hunted waarbij de jongeren
spannende opdrachten krijgen.
Doel is om te ontsnappen aan de hunters voor 1 uur en om binnen de tijd en ongezien een aantal opdrachten
te doen. De hunters jagen juist op de deelnemers en als de spelers worden gezien, betekent dat, dat ze weer
terug gaan naar af.
We spelen het spel 's avonds in het donker, extra spannend dus. We zoeken voor dit spel nog een aantal hunters, jagers die op de fiets, lopend of in de auto op jacht gaan naar de jongeren. Heb je dus wandelschoenen,
een fiets of een auto ter beschikking op deze avond (ongeveer van 19.00-20.00 uur) dan zetten we jou/u
graag in als hunter.
Aanmelden bij Leontien Slabbekoorn op 06-20804451

Opening ‘nieuw’ kerkgebouw
De verbouwing van de Goede Herderkerk is in volle gang. We kijken er naar uit om weer te gaan kerken in ons
vernieuwde kerkgebouw. We hopen dat dit voor de zomervakantie plaats kan vinden.
Dit willen we met feestelijkheden markeren. Welke gemeenteleden willen hier hun schouders onder zetten?
Je kunt je hiervoor opgeven bij de scriba: scriba.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

Kerkelijk Bureau in 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 de aankoop van collectebonnen, het uitbetalen van bonnetjes en andere zaken bent u van harte welkom
op het nieuwe tijdelijke adres van het Kerkelijk Bureau in de Elimkerk. Geopend maandag- en dinsdagochtend
van 9.00– 12.00 uur. Woensdag, donderdag en vrijdag gesloten.
Telefoonnummer: 0115-694114. e-mailadres: kerkbureau.pgt@zeelandnet.nl

Autovervoer naar de kerk voor ouderen
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kunt u weer gemakkelijker een kerkdienst bijwonen. Heeft u daar
ook weer zin in, maar heeft u geen vervoer? Dan kan dat voor u geregeld worden. Belt u naar
Wim Geertse (432231) of Chris Ollebek (616920).

Inzameling voor de Voedselbank
We vragen macaroni (liefst pakken van 400 gr) te verzamelen. Daarbij ook de vraag om eventueel literflessen
olijfolie in te leveren. Nu de Goede Herderkerk dicht is, kunnen wij daar niet verzamelen. De Kandelaar neemt
de verzameling en afhandeling op zich. U kunt daar producten inleveren op zaterdag 26 maart tussen 10 en 12

Jubileum kerkdiensten Bachten Dieke – foto’s gevraagd
Beste voorgangers, organisten en vrijwilligers, en belangstellenden
De kerkdiensten binnen Bachten Dieke bestaan dit jaar 25 jaar. (Eigen diensten). Wat fantastisch dat dit al zo
lang bestaat binnen Bachten Dieke. Om dit onder de aandacht te brengen (en te vieren!) willen wij hierover
een stuk in de huiskrant plaatsen. Mijn vraag aan jullie, hebben jullie toevallig nog oude foto's of foto's van nu
met betrekking tot de kerkdiensten in Bachten Dieke?
Dat zou geweldig zijn om te kunnen plaatsen in de huiskrant. Uw reacties kunt u sturen naar:

romy.bracke@zzv.nl of afgeven bij de afdeling Welzijn, begane grond Bachten Dieke.
Ga je mee naar het klooster?

Norbertinessenklooster Sint Catharinadal in Oosterhout

Even er helemaal uit en tot rust komen? Ga dan met ons mee naar het Norbertinessen klooster.
Van maandagochtend 21 maart t/m donderdagochtend 24 maart 2022 organiseert de Protestantse gemeente
Hoek een retraite naarhet Norbertinessen klooster Sint Catharinadal in Oosterhout.
We hebben al vier aanmeldingen en er is zeker nog plaats voor 3 anderen!
Klooster Sint Catharinadal heeft 2 kleine en volledig gerenoveerde gastenhuizen, “Het Poortgebouw” en “Ons
Huis”, waar in totaal 19 gasten tegelijk kunnen logeren.
Bij ons verblijf als gast zijn ook drie maaltijden inbegrepen.
In principe is er enkel contact met de gastenzusters, die je mogelijk even ziet voor of na de maaltijd. De zusters stellen het erg op prijs wanneer je hun dagritme volgt. Tussendoor is er tijd voor jezelf om bijvoorbeeld te
wandelen, lezen, schrijven of stille tijd te nemen. Wees welkom! Meer informatie staat op de website:
www.pgterneuzen.nl
Opgave voor 10 maart bij Tamar Hoebé: thoebe@hotmail.com

Amazing Kids & Kindertheater Knettergek Thema: Alles komt goed?! 16 april – Grote Kerk
In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk in de Veertigdagentijd The Passion 40daagse. Gemeenten in heel Nederland organiseren kleinschalige en persoonlijke concerten, soms rond een replica van het bekende witte Passionkruis. Op zaterdag 16 april is er in de Grote Kerk aan
de Noordstraat een afwisselende en interactieve belevenis/voorstelling. Jong en oud raken geboeid door zang,
dans, theater, liedjes en goocheltrucs. Met Matthijs als kapitein, zijn handpop Heiko en de Amazing Kids als
matrozen beleven we een avontuur op zee. Doe je zwemvest aan en ga mee op deze bootreis. Kaarten zijn te
bestellen via: https://zingenindekerk.nl/evenementen/amazing-teens-kindertheater-knettergek/
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck. Mob :06-20804451 www.pgterneuzen.nl
www.facebook.com/jop.terneuzen

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

