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Actie Vakantietas 
Hier wat informatie over Actie Vakantietas. 

Ik stuur jullie vast wat ideetjes wat er zoal in de 

rugtas kan worden gedaan. 

 

Meer informatie vind je op Actie Vakantietas | 

Kerk in Actie (protestantsekerk.nl) 

 

We gaan de actie zoals bekend organiseren voor 

vluchtelingenwerk Schouwen-Duiveland. De 

gegevens van de kinderen hoop ik volgende 

week te krijgen, i.v.m. vakanties is er wat vertra-

ging.   

 

 
 

De tasjes mogen dan ook tot 1 juli worden inge-

leverd bij mij: Deltastraat 16 

Dan kan op 4 juli in de kerkdienst getoond wor-

den hoe de actie is gegaan en is er ook nog een 

collecte voor het binnenlands diaconaat Actie 

Vakantietas. Hou je mailbox dus in de gaten, ver-

dere info volgt ! Vriendelijke groetjes, Sonja 

 
 

 

Collecteren tijdens de dienst 
De kerkenraad heeft besloten vanaf 23 mei 

weer te collecteren tijdens de dienst. Het of-

ferblok staat bij de uitgang van de kerkzaal. 

 

Uit de gemeente 
De behandeling die Wilma Oosse afgelopen 
maanden heeft ondergaan heeft gelukkig voor 
nu positief resultaat opgeleverd. Ze hoopt 
maanden te genieten van een mooie zomer. 
En dat gunnen we haar en Adrie zeker!  
 
Dhr. Flikweert (wethouder van Klinkenstraat) 
is woensdag weer thuis gekomen. Hij is nog 
niet fit, maar het is wel fijn om weer in de 
vertrouwde omgeving te zijn. 
 
Afgelopen donderdagavond was er een vrolij-
ke spelavond met Rock Solid. In de achtertuin 
van de familie van Dijke aan de UNAstraat 
hielden we een Bootcamp. Hier alvast een 
vrolijke foto. 
 
 

 
 

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-vakantietas/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actie-vakantietas/


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar  

predikant@pknnieuwerkerk.nl 

 
 

 

Zangers in onze diensten 
Mw. Ria van Sluijs heeft aangegeven per 1 juni 

voorlopig te stoppen met het zorgen voor zan-

gers in onze erediensten. We danken haar harte-

lijk voor alle werk, dat zij heeft gedaan om voor 

elke (livestream)dienst zangers te vragen, met 

hen te oefenen als dat nodig was en hen te bege-

leiden tijdens bijzondere diensten. Het heeft 

haar veel tijd gekost en we waarderen dit bij-

zonder. Inmiddels is er actie ondernomen om in 

deze ontstane vacature te kunnen voorzien. 

 

Reserveringsbrief kerkdiensten 
Deze week is de reserveringsbrief met de ‘kruis-

jeslijst’ verzonden. Alle gemeenteleden, die zich 

hebben aangemeld, kunnen naar de kerk komen 

op de door hen aangegeven data. Het past pre-

cies! Fijn, dat we weer met 15 gemeenteleden 

fysiek de kerkdiensten kunnen bijwonen. Na-

tuurlijk blijven we ook online uitzenden, zodat 

iedereen alle diensten kan volgen. Eind juni stu-

ren we een nieuwe aanmeldingsbrief voor de 

maand juli.   

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


