
 

 

‘KERKPRAET’ nummer 1  
vrijdag 19 februari 2021  

Naam voor de nieuwsbrief 
Afgelopen week is er een prijsvraag gehouden 

voor een naam van de nieuwsbrief. Er zijn maar 

liefst 52 namen ingediend. Wat een geweldig 

aantal namen. Hartelijk dank daarvoor, want dit 

betekent dat de betrokkenheid van de gemeente 

bij dit initiatief bijzonder groot is. Een deskundi-

ge jury (gemeenteleden in 3 leeftijdscategorieën) 

stond voor de uitdagende taak om uit deze lijst 

een keus te maken. ‘KERKPRAET’ kreeg de mees-

te punten en is bedacht door Cathelijne de Jong-

ste.   

 

Hartelijk dank 
… de gemeenteleden voor het indienen van een 

naam en de jury voor hun bijdrage.  

… Cathelijne voor het bedenken van de naam en 

het ontwerpen van de lay-out van onze nieuws-

brief  ‘Kerkpraet’. 

 

Paasgroetenactie 
Mattheus schrijft in hoofdstuk 25 vers 36: Ik zat 

gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 

 

Onze diaconie, doet dit jaar - ondanks corona - 

toch mee met de paasgroetenactie van Kerk in 

Actie. Door middel van een kaart kunt u 

gedetineerden in Nederland en Nederlandse 

gedetineerden in het buitenland een  

bemoedigende groet sturen. U kunt op 21 

februari – van 12.00 tot 12.30 uur - kaarten 

kopen bij de ingang van de kerk. De kaarten 

kunnen ook telefonisch besteld worden op 21 

februari van 12.00 tot 12.30 uur via nummer 

06 58864620. De kosten zijn 2 Euro per kaart.  

Van harte aanbevolen.   

 

Livestream van kerkdiensten en 

andere diensten 
Afgelopen week is er overleg gevoerd over de 

aanschaf van nieuwe apparatuur om een goe-

de livestreamuitzending van de kerkdiensten 

en andere diensten te realiseren. Binnenkort 

wordt de apparatuur geïnstalleerd. Dit alles is 

mogelijk gemaakt door een schenking van een 

echtpaar uit onze gemeente. Namens de hele 

gemeente danken wij dit echtpaar hartelijk 

voor deze schenking. We zijn bijzonder blij en 

dankbaar. 

 

Tussentijdse vacature diaconie 
Door het vertrek van Mw. Marianne Glerum is 

een tussentijdse vacature ontstaan in de dia-

conie. Voor de opvulling van deze vacature 

kunt u namen van gemeenteleden indienen bij 

de scriba. Dit kan tot en met 5 maart 2021. 

Het emailadres:  scriba@pknnieuwerkerk.nl 
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Heb je een bericht voor in deze nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar predikant@pknnieuwerkerk.nl 

Uit de gemeente  
Afgelopen week is Frans van der Heiden geo- 

pereerd aan zijn arm. Deze ingreep was al ge-

compliceerd, maar werd nog gecompliceerder 

doordat men voor de operatie de verkeerde arm 

verdoofd had. Daardoor kon hij pas de volgende 

dag geopereerd worden. Deze operatie is uitein-

delijk wel goed gegaan. Na een nachtje in het 

ziekenhuis te hebben geslapen is hij op donder-

dag 18 februari weer thuis gekomen. Thuis is hij 

verrast door de vele kaarten, waarvoor veel 

dank.  

 

Afgelopen woensdag 17 februari was een zeer 

spannende dag voor Jaap de Koning uit de Pla-

taanstraat 20 in Nieuwerkerk. Sinds twee maan-

den kampte hij met ondraaglijke pijnen vanwege 

aangezichtspijn in zijn gezicht. Een eerdere ope-

ratie was mislukt. Maar woensdagavond belde 

een opgeluchte en dankbare Bea de Koning mij 

op om te vertellen dat de operatie dit keer wel 

gelukt was. Hierdoor is de pijn weg. Hij moet de 

komende tijd wel weer op krachten komen. Maar 

gelukkig mag dit gewoon thuis met de liefdevolle 

zorg van Bea. 

 

Dries Schiettekatte (Agthoven) is gevallen en 

heeft hierbij zijn bovenbeen gebroken. Op 18 

februari vond de operatie plaats in  het ADRZ. Op 

dit moment is het nog niet duidelijk wanneer hij 

weer naar huis mag. Maar we hopen dat hij weer 

snel terug in hun mooie woning in Agthoven. 

Voor wie een kaartje wil sturen: Agthoven 19, 

4675 RB Nieuwerkerk. 

 

Tijdens een extra overleg met het modera-

men zagen we Linn Bolkenbaas vooral lo-

pen tijdens de Skype-meeting. De reden is 

dat ze kampt met rugpijnen. Op dit moment 

is het nog niet helder wat het precies is. We 

hopen met haar dat de pijn spontaan in de 

komende weken weer overgaat. We leven 

met haar mee en hopen dat ze spoedig mag 

herstellen.  

 

Nella Wandel is dankbaar voor de overwel-

digend vele kaarten die zij ontvangen na het 

overlijden van haar man IJbert Wandel. Zo 

veel kaarten doet haar heel goed. Ze wil 

iedereen bedanken die een kaartje gestuurd 

heeft. 

 


