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 Zorgen voor elkaar 

Afgelopen week zijn er tien emailadressen 

toegevoegd van gemeenteleden, die ook graag de 

nieuwsbrief willen ontvangen. Deze 

emailadressen werden geleverd door de 

gemeenteleden zelf of door andere zorgzame 

gemeenteleden. Adrie Oosse heeft aangeboden 

‘Kerkpraet’ te gaan bezorgen bij gemeenteleden, 

die geen emailadres hebben. Wat een mooie 

initiatieven die getuigen van zorgen voor elkaar, 

een belangrijk kenmerk van onze gemeente. 

 

Paasgroetenactie 

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren 

zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er 

mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het 

is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar 

weer door te geven. De kaarten worden onder 

leiding van een justitiepredikant ontworpen 

door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de 

hand van het thema van de 

40dagentijdcampagne van Kerk in Actie een 

beeld ontworpen. Ook dit jaar op 21 februari 

hebben we weer mee gedaan aan de paasgroe-

tenactie. We moesten wel creatief zijn ivm. de 

coronamaatregelen. Een uur na kerktijd van 

12:00 tot 12:30 uur verkoop in Punt 3 . We had-

den het geluk dat het zelfs buiten kon in de zon! 

 

Na een halfuurtje waren de kaarten allemaal 

al verkocht. We zijn dankbaar voor uw be-

trokkenheid. 
 
Hartelijke groet van de diaconie 

 

Uit de gemeente 

Wilma Oosse heeft afgelopen maandag het 

bericht gekregen dat de onderzoeken hebben 

uitgewezen dat de kuren hun werk hebben 

gedaan. Daarom worden de kuren ook in de 

komende periode weer voortgezet.  

We hebben in de vorige Kerkpraet al gemeld 

dat Dries Schiettekatte gevallen is en een ope-

ratie moest ondergaan. Inmiddels is de opera-

tie achter de rug en hij is nu aan het revalide-

ren. Vol goede moed is hij begonnen met zijn 

revalidatie. Hij verblijft op de revalidatie-

afdeling “Polderland” in de Cornelia. Onze 

ouderling Martine de Valk is werkzaam op 

deze afdeling. Zo krijgen ze niet alleen goede 

verpleegkundige zorg, maar is zelfs de pasto-

rale zorg gelijk voor handen. Mevrouw Ver-

boom (uit de Burgemeester Boumanstraat) 

verblijft ook op deze afdeling. U kunt hen bei-

den een bemoedigende kaartje sturen. Het 

adres is: Cornelia, afdeling Polderland, Emil 

Sandstromweg 2, 4301 NW Zierikzee.  

 
 

 

 



 

 

 

 

Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar predikant@pknnieuwerkerk.nl 

Tussentijdse vacature diaconie 
 

Door het vertrek van Mw. Marianne Glerum is 

een tussentijdse vacature ontstaan in de diaco-

nie. Voor de opvulling van deze vacature kunt u 

namen van gemeenteleden indienen bij de scri-

ba. Dit kan tot en met 5 maart 2021. Het email-

adres:  scriba@pknnieuwerkerk.nl Er zijn reeds 

3 namen binnengekomen. 

 

Voorlopige opbrengst Kerkba-

lans 2021: 65.000 euro 
 

Enkele weken geleden vond de actie Kerkbalans 

2021 plaats. Deze heeft in onze gemeente het 

mooie voorlopige (afgeronde) bedrag van 

65.000 euro aan toezeggingen opgebracht. Aan-

gezien op het moment van dit schrijven nog niet 

van alle leden de ingevulde bedragen binnen 

waren, kan het totaal definitief nog hoger uitval-

len. Als college van kerkrentmeester zijn we zeer 

verheugd over deze toezeggingen, ook al is dit 

voorlopige bedrag 2000 euro lager dan vorig 

jaar. Het lag namelijk in de lijn van de verwach-

ting dat de opbrengsten, onder meer door het 

wegvallen van leden/gevers in het voorbije jaar, 

lager zouden uitpakken. Daarbij zouden mogelijk 

ook de gevolgen van de coronacrisis de nodige 

invloed kunnen hebben. Het komt er dus op neer 

dat de gemiddelde bijdrage per lid van onze ge-

meente niet af, maar juist is toegenomen. En 

daar zijn we u allen heel erg dankbaar voor. Dit 

stelt ons in staat om al het kerkenwerk in het 

centrum van ons dorp voorlopig met vertrouwen 

voort te zetten, waarbij we ons door u allen ge-

steund weten.  

Leo Hanse 

Namens het College van Kerkrentmeesters  
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