
‘KERKPRAET’ nummer 19  
vrijdag 25 juni 2021  

Erediensten  
Afgelopen dinsdagmiddag is via de mail de aan-

meldbrief voor kerkdiensten in juli en augustus  

verzonden. Er mogen 30 mensen in de kerkzaal. 

U kunt aanmelden voor 1 juli aanstaande.  

 

 
Gisteren kregen we bericht over een aantal ver-

soepelingen van het CIO. De kerkenraad heeft 

besloten, dat we aanstaande zondag weer met de 

gehele gemeente kunnen zingen. Daar hebben 

we maandenlang naar uit gekeken en dat is na-

tuurlijk heel fijn. Aanstaande maandag zal het 

moderamen een voorstel schrijven voor de ker-

kenraad ter besluitvorming van andere versoe-

pelingen, zoals mondkapje, ontsmetten e.d. De 

kerkenraad moet hierbij rekening houden met 

de plaatselijke omstandigheden en is verant-

woordelijk voor het doorvoeren van de versoe-

pelingen.  

 

Blijft u zich vooral aanmelden via  

reserverenkerkdienst@pknnieuwerkerk.nl  

 

 

 

 

Vakantie 
Dominee Marjan Riedijk is weer terug van 

vakantie. Zij heeft een goede vakantie gehad 

en kan weer uitgerust aan het werk.   

 

Wijzigingen 
Wilt u svp wijzigingen van emailadres en tele-

foonnummer aan mij doorgeven? 

 

Pioenrozen  
Op zaterdag 19 juni bezorgden de diaconie en 

een aantal vrijwilligers mooie boeketten pi-

oenrozen bij onze gemeenteleden 75+. De 

bloemengroet werd mogelijk gemaakt door de 

familie Nikerk, die de boeketten gratis be-

schikbaar stelde. Nogmaals hartelijk dank. 

 

Aktie Vakantietas 
De tasje kunnen tot 1 juli worden ingeleverd 

bij Sonja Flikweert, Deltastraat 16 Nieuwer-

kerk. 

 

Livestream 
Aanstaande zondag zullen de bewoners van 

de locaties van Eilandzorg en Allevo weer 

meekijken met onze beelduitzending vanuit 

Nieuwerkerk. 
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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. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


