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Voorjaarsactie 
Op 1 mei wordt de voorjaarsactie georganiseerd. 

In de afgelopen week is de bestellijst bezorgd in 

het dorp Nieuwerkerk en ook via de mail ver-

zonden naar alle Kerkpraet-ontvangers. U kunt 

bestellen tot en met maandag 26 april en de lijst 

inleveren bij de familie Kooijman, Deltastraat 12 

Nieuwerkerk. U kunt de bestelling ook mailen 

via kooij25@hetnet.nl. Op 1 mei worden de be-

stellingen bij u thuis bezorgd. Wilt u zorgen voor 

gepast geld, want de bezorgers krijgen geen wis-

selgeld mee. We hopen op een mooie opbrengst, 

die bestemd is voor de restauratie van het orgel. 

Van harte aanbevolen. 

 

Uit de gemeente 
Mevrouw van der Wielen (uit Agthoven) verblijft 

momenteel in de Cornelia op afdeling 

Polderland. Het zou leuk zijn als ze veel kaartjes 

krijgt. Stuurt u ook een kaartje? Het adres is Emil 

Sandstromweg 2, 4301 NW  Zierikzee. 

 

 

 

Problemen kerkdienstgemist 

Wanneer u problemen hebt met het 

installeren van kerkdienstgemist.nl op uw 

computer of televisie, dan kunt u bellen met 

Jaco Bal 0612968139. Hij komt u graag 

helpen. 

 

ChrCh-app 
De app kunt u nu ook raadplegen vanaf uw 

computer of laptop via https://chrch.app. 

Mocht u problemen ondervinden met de app 

of heeft u een vraag, dan kunt u een email 

sturen naar app@pknnieuwerkerk.nl.  Jaco 

Bal en/of Wim Flikweert proberen u dan zo 

snel mogelijk te helpen. 

 

Delta voor Indonesië 
Onze Classis Delta organiseert in de maand 
mei een aantal regio-avonden onder de noe-
mer 'Delta voor Indonesië'.  De avonden zullen 
online via Zoom worden gehouden. Bij het 
aanmelden ontvang je voor de bijeenkomst 
een link en een korte handleiding van Zoom. 
Meld u aan door uw naam , gemeente, tele-
foonnummer en functie te mailen naar 
m.hanse@protestantsekerk.nl.   
Zie verder de poster die als bijlage bij deze 
Kerkpraet is gestuurd. 
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Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar  

predikant@pknnieuwerkerk.nl 

 
 

 

Collecte 
U kunt uw gift geven via de ChrCh-app, maar u 

kunt ook uw collectebonnen in de brievenbus 

deponeren bij Petra Flikweert, Dolfijnstraat 29 

Nieuwerkerk. Graag in een envelop met 

vermelding van kerk, diaconie of een andere 

bestemming. Uiteraard kunt u ook uw gift – 

onder vermelding van de bestemming - storten 

op rekeningnummer NL 11 RABO 0373 7255 31  

Hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


