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Erediensten  
We zetten nog even de richtlijnen op een rijtje:  

1. Vier zangers, waarvan twee gemeenteleden, 

op bank 1;  zingen zittend richting preek-

stoel 

2. Het laatste lied wordt door de hele gemeen-

te gezongen op niveau van praatstem.  

3. We zingen alleen bekende psalmen en liede-

ren; we oefenen niet meer vanaf 9.30 uur in 

de kerk 

4. We houden ons aan de 1,5 meter, de intake 

bij binnenkomst, het ontsmetten en de 

mondkapjes 

5. Gemeente zit vanaf bank 3 

6. Maximaal 30 mensen in de kerk 

7. We wensen elkaar fijne en gezegende  dien-

sten 

 

 

Nieuwe illustraties 
Cathelijne de Jongste heeft nieuwe illustraties 

getekend. Daarmee wordt onze nieuwsbrief nog 

mooier!  Hartelijk dank.  

Uit de gemeente 
We leven mee met mevrouw Janny Flikweert-

Bal, Wethouder Van Klinkenstraat 6. Na een 

huwelijk van 51 jaar overleed afgelopen dins-

dag haar man Martinus Flikweert. Tot op hoge 

leeftijd was Tinus actief en mocht hij samen 

met zijn vrouw Janny veel voor de gemeente 

betekenen. Tinus werd 93 jaar.  A.s. maandag 

14 juni 2021 vindt de afscheidsdienst en de 

begrafenis plaats in besloten kring. U kunt de 

afscheidsdienst volgen 

via www.kerkdienstgemist.nl.  

 

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

op vakantie zijn. Voor deze periode kunt u 

berichten met betrekking tot pastorale zaken 

in Kerkpraet 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 vakantieperi-

ode. 

 

Geslaagd 
Bas van Dijke, Marijn van der Weele en Lisa 

de Valk zijn geslaagd voor hun examen Voort-

gezet Onderwijs en hebben hun diploma op 

zak. Hartelijk gefeliciteerd namens de ge-

meente.  
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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. 

 

 
 

Aktie Vakantietas 
De tasje kunnen tot 1 juli weer worden ingele-

verd bij Sonja, Deltastraat 16 Nieuwerkerk. 

 

 

Reserveringsbrief 
Gisteren is de nieuwe reserveringsbrief met de 

aangepaste ‘kruisjeslijst’ verzonden. De ‘kruisjes-

lijst’ geldt voor de diensten tot en met 4 juli. Er 

zijn niet zoveel aanmeldingen, zodat alle aange-

melde gemeenteleden op de genoemde da-

tum/data naar de kerk kunnen komen. Mocht u 

zich niet hebben aangemeld, maar wel willen 

komen, stuur dan gerust een mailtje naar wim-

kostense1@gmail.com 
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