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Versoepelingen  
De kerkenraad volgt met betrekking tot de vei-

ligheid van onze gemeenteleden de routekaart 

van het CIO en heeft met betrekking tot het aan-

tal kerkbezoekers en gemeentezang het beleid 

aangepast.  Voor samenzang geeft de routekaart 

aan: op ingetogen wijze, zonder extra volume (= 

praatniveau) en vooralsnog een paar coupletten 

aan het einde van de dienst. In de dienst van 6 

juni wordt de lofzang gezongen door een aantal 

leden van het voormalige gospelkoor All-

Together; het  laatste lied wordt gezongen door 

alle kerkgangers. Vanaf 13 juni wordt het laatste 

lied ook gezongen door alle kerkgangers en de 

overige psalmen en liederen door 4 zangers op 

rij 1.  Bij het zingen blijven ze zitten en zingen 

richting de preekstoel.  Deze groep zangers 

wordt samengesteld uit 2 kerkenraadsleden en 2 

gemeenteleden. De twee gemeenteleden worden 

gevraagd bij de ingang van de kerk. We vragen 

de predikanten alleen bekende psalmen en lie-

deren op te geven, waardoor we niet meer om 

half tien hoeven te oefenen. Wetend dat veel 

gemeenteleden graag willen zingen, verwachten 

we dat dit zeker zal lukken. Met deze constructie, 

kunnen we de kerk weer vullen vanaf rij 3, 

waardoor we ruimte krijgen voor 30 gemeente-

leden in de eredienst. De kerkenraad is blij met 

deze versoepelingen, maar realiseert zich ook 

dat voorzichtigheid nog steeds geboden is. We 

houden ons aan de 1,5 meter, de intake bij bin-

nenkomst, het ontsmetten en de mondkapjes. 

Aanmeldbrief 
Volgende week wordt een nieuwe aanmeld-

brief gestuurd, waarbij nog niet aangemelde 

gemeenteleden  kunnen reserveren. Gemeen-

teleden die reeds hebben gereserveerd, hoe-

ven dat niet opnieuw te doen. Vooraf reserve-

ren voor kerkdiensten is nog steeds verplicht. 

 

Cantorij 
Maandenlang hebben de leden van de cantorij 

zich met volle overgave ingezet als voorzan-

gers in de erediensten. De kerkenraad en na-

tuurlijk ook de gemeente willen hen hartelijk 

danken voor hun inzet en muzikaliteit.  

 

 

 
 
 
Uit de gemeente 
Mevrouw Verboom  heeft tot vandaag in het 

ADRZ gelegen. Ze zal nu weer verder opknap-

pen op afdeling Polderland van de Cornelia. 

We leven met haar mee. 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Aktie Vakantietas 
De gegevens zijn binnen en de tasjes kunnen 

worden opgehaald en gevuld. Iedereen die zich 

heeft aangemeld heeft een mail gekregen over 

hoe en wat. De tasje kunnen tot 1 juli weer wor-

den ingeleverd bij Sonja, Deltastraat 16 Nieu-

werkerk. 

 

Vakantie 
Dominee Marjan Riedijk zal van 7 t/m 25 juni op 

vakantie zijn. Voor deze periode kunt u berich-

ten met betrekking tot pastorale zaken in Kerk-

praet doorsturen 

naar scriba@pknnieuwerkerk.nl . Wanneer er 

een predikant nodig is, dan kunt u ook contact 

opnemen met de scriba. Zij weet welke predi-

kanten haar vervangen  in haar vakantieperiode. 
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