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Linn Bolkenbaas in de Classis 
 

Twee weken geleden stuurde de Classis onder-

staand bericht. 

 

Geachte zuster Bolkenbaas, beste Linn,  

Zoals bekend was u genomineerd voor de afvaar-

diging naar de classicale vergadering vanuit de 

Ring Schouwen-Duiveland en Tholen. Inmiddels 

heeft de verkiezing plaatsgevonden en is door de 

gemeenten uit uw ring op u de keuze gevallen als 

lid van de classicale vergadering. 

 

Linn heeft haar benoeming aanvaard. Hartelijk 

gefeliciteerd en Gods zegen bij het vervullen van 

dit mooie werk. 

 

Livestream via Kerkdienstgemist 

Vanaf 21 maart worden onze kerkdiensten met 

de nieuwe apparatuur uitgezonden via 

www.kerkdienstgemist.nl. Op de mobiel kunt de 

app installeren. Wanneer u wilt kijken via de 

computer of de televisie, dan gaat u naar 

www.pknnieuwerkerk.nl, in het menu kiest u 

voor ‘media’ en waar nu staat ‘livestream 

kerkdiensten’,  daar staat volgende week 

‘kerkdienstgemist’. Vanuit onze website komt 

dus een link naar kerkdienstgemist. In de loop 

van volgende week wordt deze wijziging 

aangebracht. Met dank aan Wim Flikweert. 

 

 

Bericht van Gerry Beilsma 
 

Toen ik deze kaart maakte, gingen mijn gedach-

ten uit naar een paar weken geleden, toen ik 

voor een operatie in het ziekenhuis lag. 

 

Ik was om 7 uur 's morgens alleen op de zaal en 

lag te wachten tot ik om 8 uur geopereerd zou 

worden. Het was er heel stil en steeds kwamen 

de woorden uit het lied "De kracht van uw lief-

de" in mijn hoofd. 

 

DAN ZWEEF IK OP DE WIND, GEDRAGEN 

DOOR UW GEEST, EN DE KRACHT VAN UW 

LIEFDE. 

 

Ik was niet bang voor de operatie en toen ik 

wakker werd, waren de woorden er weer. 

 

Deze kaart geeft veel mensen kracht en moed 

om door te gaan.  Wilt u deze kaart ook aan ie-

mand versturen, dan maak ik ze voor u. 

 

Even een mailtje aar gerry@beilsma.nl of  bellen 

naar 642777. 

 

Ook maak ik kaarten met beterschap, felicitatie 

en condoleance. Het is in deze tijd zo belangrijk 

om even aan elkaar te denken. 
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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 storten op 

rekeningnummer NL 11 RABO 0373 7255 31 onder vermelding van de bestemming. 

 

Hartelijk dank. 

 

 

 


