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Vacatures in de kerkenraad 
Met ingang van oktober 2021 zoekt de kerken-

raad 3 nieuwe ouderlingen: een jeugdouderling, 

en ouderlingen voor de leeftijdsgroep 20-45 en 

45-65. U kunt namen van gemeenteleden indie-

nen tot en met zaterdag 22 mei aanstaande. U 

kunt deze indienen via email bij de scriba 

(scriba@pknnieuwerkerk.nl) of uw briefje door 

de brievenbus van de scriba (Loensweg 17) of bij 

Punt-3. Hartelijk dank.  

 

Actie Vakantie-tas 
Op ons eiland wonen kinderen die niet op vakan-

tie gaan, omdat ze dat niet kunnen. Om hen toch 

ook een leuke zomervakantie te kunnen geven is 

er de actie vakantie-tas van Kerk in Actie in sa-

menwerking met de diaconie. Ook u en jij kun-

nen meedoen met deze actie. Je kunt je aanmel-

den bij Sonja Flikweert, via het emailadres son-

ja.flikweert@hotmail.com Je kunt dan bij haar 

een rugzakje ophalen. Hier zit een briefje bij 

voor wie deze is en wat je erin moet stoppen. 

Denk dan bijvoorbeeld aan een flesje nagellak als 

je een tas krijgt voor een meisje van 10 of 11 

jaar. Een kwartetspelletje als je een tas krijgt 

voor een jongetje van 6 of 7 jaar. De kinderen 

van Vluchtelingenwerk zijn tussen de 2 en 16 

jaar. Het zijn er ongeveer 15. Dus laten we met 

elkaar deze kinderen en jongeren een leuke zo-

mervakantie geven. We willen jullie vragen om 

deze tasjes gevuld weer in te leveren voor   

 

 

 

4 juli aanstaande bij Sonja, Deltastraat 16. 

Deze actie is niet alleen voor gezinnen, maar 

voor iedereen. Dus wilt u meedoen, iets doen 

voor een ander, geef je op bij Sonja. 

 

Uit de gemeente 
Vorige week hebben we gemeld dat mevrouw 

Verboom-Kristalijn (Burgemeester Bouman 

straat 17) in het ziekenhuis is opgenomen. De 

situatie was zorgelijk. Gelukkig doet de anti-

biotica haar werk.  Op vrijdag 21 mei hoopt ze 

weer naar de Cornelia te gaan om daar weer 

verder aan te sterken. Wie haar een kaartje 

wil sturen kan dit sturen naar het adres van 

de Cornelia (Emil Sandströmweg 2, 4301 NW 

Zierikzee). Vorig weekend is ook dhr (Tinus) 

Flikweert opgenomen in het ADRZ. Inmiddels 

verblijft hij in het buurtzorgpension in Zierik-

zee. Wanneer u hem een kaartje wil sturen 

kan dat naar dit adres: Buurtzorgpension Ko-

ning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee. Maar u 

mag het uiteraard ook naar het huisadres stu-

ren van Janny en Tinus Flikweert: Wethouder 

van Klinkenstraat 6, 4306 CT Nieuwerkerk. 

We leven ook mee met Attie Steenbakker-

Krijnsen, Deltastraat 14, 4306 BK Nieuwer-

kerk. Haar moeder is afgelopen week op hoge 

leeftijd overleden. De begrafenis vindt plaats 

op zaterdag 22 mei. We wensen Attie ook veel 

sterkte toe bij dit verlies. 
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Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar  

predikant@pknnieuwerkerk.nl 

 
 

 

Collecteren tijdens de dienst 
De kerkenraad heeft besloten vanaf 23 mei weer 

te collecteren tijdens de dienst. Het offerblok 

staat bij de uitgang van de kerkzaal. 

 

Aanmelden voor kerkdiensten 
Twee weken geleden is de aanmeldbrief verzon-

den. U kunt aanmelden tot en met 22 mei aan-

staande via email naar 

reserverenkerkdienst@pknnieuwerkerk.nl 

Volgende week wordt de reserveringsbrief met 

de ‘kruisjeslijst’ gemaild. 

 

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. 

 

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. 
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