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Voorjaarsactie 
De bestellingen zijn binnen, waarvoor hartelijk 

dank. Op 1 mei worden de bestellingen bij u 

thuis bezorgd. Wilt u zorgen voor gepast geld, 

want de bezorgers krijgen geen wisselgeld mee. 

We hopen op een mooie opbrengst, die bestemd 

is voor de restauratie van het orgel.  

 

Uit de gemeente 
Mw. Janny de Valk heeft op maandag 26 april 

2021 een Koninklijke onderscheiding gekregen 

en is lid geworden in de orde van Oranje Nassau. 

Hartelijk gefeliciteerd. Trots op jou en dik ver-

diend! 

 

 

 
 

 

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. 

 

 

 
 

 

Versoepeling kerkdiensten 
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken 

(CIO) heeft in een bericht aan de aangesloten 

kerkgenootschappen gemeld dat voor wat 

betreft kerkdiensten een voorzichtige versoe-

peling mogelijk is. Er is een dringend advies 

om hierbij rekening te houden met de plaatse-

lijke situatie en omstandigheden. De kerken-

raad zal zich in haar vergadering van 6 mei 

beraden over welke versoepelingen mogelijk 

zijn voor onze kerkdiensten.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Versterking diaconie 
De kerkenraad is dankbaar en blij, dat Mevrouw 

Janny den Haan het ambt van diaken heeft aan-

vaard. Daarmee krijgt de diaconie versterking 

van een zeer ervaren en enthousiaste diaken. We 

hopen Janny op 1e Pinksterdag 23 mei te kunnen 

bevestigen.  

 

Ventilatie in de kerkzaal 
Er is onderzoek gedaan aan de hand van  

https://eerstehulpbijventilatie.nl/. Deze reken-

tool berekent de besmettingskans via aerosolen 

en gaat ervan uit dat alle andere basisregels van 

de rijksoverheid worden opgevolgd, zoals 1,5 

meter afstand, handen ontsmetten, dragen van 

een mondkapje, enz. Het onderzoek wijst uit dat 

er een besmettingskans is van 0,4 %. Dit percen-

tage is zeer gering.  
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