NIEUWSBRIEF
Zondag 17 juli 2022

Muziekdienst

Voorganger Mw. T. v. d. Rest - Werner
Ouderling van dienst Thea Verlinde
Diaken Wim van Soelen en Rianne Dreves

Kleur: groen
Organist Koster Eric de Doelder
Schriftlezing Samuel 1: 1 – 20 en
Lucas 10: 38 – 42

Lector Tamara Platteeuw
Technici van dienst Gerben Spijkers en Chris Ollebek
Bijzonderheden
Collectes 1. Diaconie Kerk in Aktie Noodhulp 2. Kerk
Ter Schorre: 10.30 ds. B. Hovinga. Ouderling Albert Platteeuw

3. Onderhoud

De bloemen van deze zondag zijn bestemd voor:
Mw. S.A. Agema, en
Dhr. J. Berkel,
Doopdienst 24 juli 2022
Zondag 24 juli zal de heilige doop bediend worden aan Michelle Carry Denise Francine Harms,
dochter van Jeffrey van der Zanden en Elizabeth Harms.
Voor kerkgangers die van de lift gebruik maken
Bij de lift boven staan 3 collectebussen, zodat u rechtstreeks vanuit de kerkzaal met de collecte mee
kunt doen.
Koffiedrinken in de Elimkerk op vrijdag 22 juli
Vrijdag 22 juli kunt u vanaf 10.00 uur koffiedrinken in de Elimkerk. Corrie en Corrine
Summerparty Leveldrink vrijdag 22 juli voor alle levels
Vrijdag 22 juli hebben we als afsluiting SUMMERPARTY met als gastartiest DJ Crisimo.
20.00 uur – 23.45 uur in La Redoute Kom je ook? Neem je vrienden mee.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl
Meer kerkelijke informatie op www.pgterneuzen.nl
Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio

Kunstwerken in onze etalage
Graag willen we in de maand augustus tijdens de vakantie(winkel)sluiting van de OntmoetKRing de
etalage beschikbaar stellen voor kunstwerken uit de gemeente. Heeft u een mooi zelfgemaakt
kunstwerk, schilderij of een bijzondere hobby? Wilt u deze een keer laten zien aan voorbijwandelend
Terneuzen? Mail dan naar info@ontmoetkring.nl of loop even binnen en vraag naar Marianne.
Reacties graag vóór 28 juli.
Vakantie sluiting OntmoetKRing Axelsestraat van 1 tot 31 augustus
Als u nog spulletjes wilt afgeven of nog artikelen zoekt, denkt u eraan, dat de winkel nog 2 weken
open is. Daarna aan de vrijwilligers ook van vakantie genieten.
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.
OntmoetKRing 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
Kerkelijk Bureau gesloten tot en met vrijdag 12 augustus 2022
Het kerkelijk bureau is gesloten t/m vrijdag 12 augustus. Op maandag 15 augustus is het kerkelijk
bureau, in afwachting van de verhuizing naar de Ontmoeting (voorheen Goede Herderkerk), op
maandag en dinsdag van 09.00 – 12.00 uur geopend in de Elimkerk.
Voorbedenboek
Wanneer u voorbede wilt vragen kan dit vanaf nu door een mail te sturen naar de scriba
scriba.pgt@zeelandnet.nl. Daarnaast zijn er voor mensen die geen gebruikmaken van de digitale
mogelijkheden briefjes beschikbaar. Schrijf uw gebedspunten hierop en lever deze briefjes in bij de
ouderling of voorganger. Neem gerust een voorbedenkaartje mee. Zo hebt u de mogelijkheid om
thuis in alle rust te mailen of te schrijven. Op deze manier hopen wij het vragen van voorbede
gemakkelijker te maken.
NB: Mocht u voorbede aanvragen voor iemand anders dan uzelf, dan dient u over zijn of haar
toestemming te beschikken. Dit is verplicht in verband met de privacyregels.
Pamfletten, aankondigingen van activiteiten enz.
Voorlopig mogen er t/m september 2022 geen pamfletten, aankondigingen van activiteiten e.d.
worden opgehangen op muren/ramen/deuren in de kerk. Als je iets wilt ophangen, dien dan een
verzoek in bij het beheer, via beheerderdeontmoeting@pgterneuzen.nl
Als het verzoek wordt gehonoreerd, draagt het beheer er zorg voor dat e.e.a. opgehangen wordt.
Alle zaken die zonder toestemming worden opgehangen/geplakt worden verwijderd, eventuele
schade wordt verhaald.
Leestafel in de hal
Voorlopig staat er een tijdelijke leestafel in de hal. Deze wordt beheerd door de scriba. Als je iets op
deze tafel geplaatst wilt hebben, dien dan een verzoek in bij de scriba scriba.pgt@zeelandnet.nl). Als
het verzoek wordt gehonoreerd, draagt de scriba er zorg voor dat het wordt neergelegd. Alle zaken
die zonder toestemming worden neergelegd, worden verwijderd.

Help de kosters!! Neem deze nieuwsbrief en andere papieren mee naar de uitgang of naar huis. Bedankt.

