Zondag 27 september 2020
Kleur: groen

Goede Herderkerk
Voorganger ds. Willem Peene
Ouderling van dienst Fieneke Vink
Lector Jeugd
Technici van dienst Hans Roos en Cees Cosijn
Collectes 1. Diaconie
2. Kerk

Jeugddienst ‘Reset’
Koster Jan Moeliker
Schriftlezing Romeinen 12:1-3,
Efeze 4:23-24,
Openbaring 21:1-5
3. PKN Vredeswerk

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:
Dhr. C. ’t Gilde, Bachlaan

Aanmelden voor de kerkdienst
Sinds juli is er weer de mogelijkheid om de kerkdienst bij te wonen. Hiervoor is het nodig om je aan te melden:
- Via de link, die op de website staat van de Protestantse Gemeente te Terneuzen. Dit heeft de voorkeur.
Als het maximaal aantal mensen is bereikt, dan wordt dit automatisch aangegeven bij het online inschrijven.
- Via de mail: kerkdienst.pgt@gmail.com
- Via de telefoon: op 06-53267636, weet dat je welkom bent.
Het is goed om elkaar op 1,5 meter afstand weer te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Tamara Platteeuw

Collecten tijdens de corona crisis
De kosten van onze kerk gaan gewoon door tijdens de sluiting van het gebouw. De diaconie zet bv. haar geld
in voor voedselpakketten en springt bij waar nodig.
Daarom zijn de collecten van groot belang. We willen u dan ook dringend vragen uw wekelijkse giften te
continueren via de Givt-app of over te maken naar de rekening van de kerk of de diaconie.
De rekeningnummers vindt u hieronder en op de website: https://www.pgterneuzen.nl/kerkelijk_bureau/
De Givt-app kunt u downloaden in de app-store van uw smartphone.
Op https://www.givtapp.net/ of op de website van de kerk kunt u lezen hoe het werkt.

Bankrekeningnummers Kerk en Diaconie voor collecten tijdens de sluiting kerk i.v.m. corona virus
Voor storten van collecten voor de kerk i.v.m. beperkte opening kerk (corona virus)
IBAN: NL51RABO 0373729952 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Terneuzen, Koninginnelaan 4,
4532 BR Terneuzen
Voor storten van collecten voor de Diaconie i.v.m. beperkte opening kerk (corona virus)
IBAN: NL68RABO 0373739249 t.n.v. Diaconie van de Protestantse gemeente te Terneuzen, Koninginnelaan 4
4532 BR Terneuzen

Mijlpaal: Complete Bijbel vertaald in 700 talen
Begin augustus heeft het wereldwijde bijbelvertaalwerk een mijlpaal bereikt: de gehele Bijbel is nu in 700
verschillende talen beschikbaar. Op 1 januari 2020 stond de teller nog op 694. De vorige mijlpaal – 600 talen
waarin de complete Bijbel vertaald is – werd 7 jaar geleden bereikt.
De bijbelgenootschappen werken aan een ambitieus meerjarenprogramma met als doel om in 2038 in
totaal 1.200 vertaalprojecten af te ronden.
Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt onder meer via de Bijbel per Maand-Club diverse projecten in het
buitenland. Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/2019-wereldwijd-40-miljoen-bijbels-verspreid/

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

Maak je niet druk! We zoeken drukkers.
De ploeg van drukkers is voor 2021 dringend op zoek naar versterking. Wil je ook drukwerk helpen verzorgen
voor onze kerk, dan kan je bij Rinus den Engelsman vragen hoe het in zijn werk gaat.
Er wordt gewerkt met een rooster wanneer je aan de beurt bent. Belangrijk is wel dat je zelf over een PC met
printer beschikt om alleen 1 nieuwsbrief in zwart/wit te kunnen printen.
Aanmelden bij: mjdenengelsman@hetnet.nl
__________________________________________________________________________________________

Protestantse gemeente te Terneuzen

Vragen aan de Protestantse Gemeente te Terneuzen, wijkgemeente “de Ontmoeting”
September 2020
Beste gemeenteleden,
In deze corona-tijden hebben we veel aanpassingen moeten doen in allerlei activiteiten in ons leven . We merken dat ook in ons leven als Gemeente van Christus. Eerst waren er alleen maar online diensten, nu kunnen
we met een beperkte groep in de kerk samen komen. Alle andere kerkelijke activiteiten hebben maanden stil
gelegen. We bleven contact met elkaar houden via telefoon of een kaartje. Nu kunnen we met de nodige aanpassingen elkaar weer eens bezoeken.
Deze tijd zet ons stil. Het laat ons merken wat we waardevol vinden in ons leven, en ook wat we misschien
best wel kunnen missen. We doen dingen die we misschien nog nooit hebben gedaan, en we laten dingen
waar we best al eerder mee hadden kunnen stoppen.
Als kerkenraad vinden we het belangrijk om te kijken wat dit alles voor onze gemeente betekent. We willen
graag weten wat jullie ervaringen en ideeën zijn, Vandaar dat we via allerlei contactpersonen van de groepen
in onze kerk, en ook de wijk-contactpersonen zoveel mogelijk mensen willen vragen eens na te denken over de
volgende vragen:

•

Wat is volgens jou samen gemeente zijn?

•

Hoe kun je dat vorm geven in deze coronatijd en na deze corona tijd?

•

Wat heb je als positief ervaren in deze coronatijd en wil je vasthouden, ook als corona weer
voorbij is?

Graag horen we je antwoord
− via de contactpersoon.
− via een persoonlijke mail of brief. protestantsegemeenteterneuzen@gmail.com of Koninginnelaan 4, 4532
BR Terneuzen
− via de bijeenkomst op 20 september na de kerkdienst, als je je opgeeft voor de kerkdienst.
− spreek 1 van ons aan
Graag uw reactie voor 27 september. Als we alle reacties verzameld hebben, maken we daar een verslag van,
dat we in de kerkenraad van oktober zullen bespreken.
We horen graag van u.
Leontien Slabbekoorn, Wim van Soelen, Heleen de Blaeij, Dicky van der Waal van Dijk, Tamara Platteeuw

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

