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Dienst zondag 7 maart 
 

Komende zondag 7 maart heeft de kerkdienst 

een speciaal jeugdig tintje. Het Paasprojectthema 

van de kindernevendienstmethode ‘Vertel het 

Maar’ is ‘Ik ben de Goede Herder’. Er is een 

prachtig filmpje te zien van de twee schapen aan 

de Sluisweg. De twee jonge verzorgsters Louise 

en Nina Verwijs vertellen over hun schapen en 

ook hun visie over de Goede Herder wordt 
kinderlijk eenvoudig verteld. Kijken dus zondag! 
 

Biddagdienst 10 maart 
 

Op woensdag 10 maart is het biddag. De dienst 

begint om 19.00 uur in plaast van om 19.30 uur. 

Dit in verband met de reistijd van ds. C.L. de 

Rooij en de strenge avondklokcontrole in 

Rotterdam. De dienst wordt via de livestream 

uitgezonden. 

 

Uit de gemeente 
 

Voor deze nieuwsbrief zijn er geen nieuwe 

berichten in deze rubriek. U kunt natuurlijk 

altijd nog weer een kaartje sturen naar de 

gemeentelden die in Kerkpraet 1 en 2 zijn 

genoemd. 

Een kaartje van Mw. Scheele 

 

 
 

 



 

 

 

 

Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar predikant@pknnieuwerkerk.nl 

Livestreamuitzendingen 
 

Afgelopen week zijn Wim Flikweert en Jan Kort 

drie avonden bezig geweest om alle bedrading 

aan te leggen. Op dinsdag 16 maart wordt de 

apparatuur geinstalleerd en op 21 maart kunnen 

we uitzending met de nieuwe apparaat. In deze 

nieuwsbrief willen we Wim en Jan heel hartelijk 

danken voor alle voorbereidende 

werkzaamheden. 

 

Versoepeling regelgeving 
 

In de laatste persconferentie werden wat 

versoepelingen aangekondigd met de betrekking 

van de coronamaatregelen. Helaas mogen we 

nog niet met meer gemeenteleden in de kerk, 

maar we mogen wel meer doen met de lofzang in 

de kerkdiensten. In de komende diensten zal de 

lofzang gezongen worden door professionele en 

semiprofessionele zangers. De teksten van de 

psalmen en liederen worden dan niet meer 

voorgelezen door de ouderling van dienst.  

 

Vergaderingen 
 

Op 4 maart hebben de diaconie en het CvK 

vergaderd. De verslagen van deze vergaderingen 

worden in Puntsgewijs afgedrukt. Op maandag 8 

maart vergadert het moderamen en op 

donderdag 18 maart de kerkenraad. 

 

 


