
 

 

‘KERKPRAET’ nummer 5  
vrijdag 19 maart 2021  

Bericht van Martine de Valk 
Hoi allemaal, 

Hier een foto van mijzelf en deze twee lieve cli-

enten. Wat doen ze het goed tijdens de revalida-

tie. We maken regelmatig een praatje en lachen 

veel wat ook goed is tijdens de revalidatie!!! 

Iedereen de groeten van Dhr. Schiettekatte en 

van Mw. Verboom vanuit de Cornelia. 

 

Met vriendelijke groet, 

Martine de Valk. 

 

 

 

Zingen in de kerk 
Komende zondag zingt Marlotte van ’t Hoff in 

de dienst. Zij zingt prachtige liederen die ho-

ren bij deze lijdenstijd. We hopen dat u van 

deze bijzondere zangdienst online zult mee-

genieten. 

 

Uit de gemeente 
Op 18 maart is overleden Gerda Nuijten-

Nieuwland. Zij was nog maar 61 jaar oud. Zij 

was getrouwd met Ad en had twee kinderen 

en twee kleinkinderen. Zij woonde in Sirjans-

land. Komende zondag zullen we haar geden-

ken aan het begin van de dienst. We verliezen 

in haar een mooi mens en een gewaardeerd, 

gepassioneerd en creatief lid van ons Kerk-op-

Schootteam. We zullen haar oprecht missen. 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar predikant@pknnieuwerkerk.nl 

 

Adreswijziging  
In verband met de hoge kosten en het ophalen 

van de post in Zierikzee, wordt op voorstel van 

de diaconie de postbus opgezegd en is een 

nieuwe brievenbus opgehangen aan de muur 

van Punt-3.  
 

Ons nieuwe adres: 

Protestantse gemeente Nieuwerkerk 

Kerkplein 2 

4306 CL  Nieuwerkerk. 

 

En ... als u goed kijkt naar de foto is de oude 

asbak vervangen door een nieuwe. Het ziet er 

weer prachtig uit. 

 

Hartelijk dank aan Albert Talen en Adrie Oosse. 

 

 
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’, daarna ‘livestream kerkdiensten’. 

Als u ‘livestream kerkdiensten’ open klikt, zie u 

de mededeling: ‘Vanaf zondag 21 maart zullen de 

diensten uitgezonden worden door Kerkdienstge-

mist.nl. Klik hier om naar de site te gaan’.  U komt 

nu op de website van Kerkdienstgemist en daar 

klikt u op zondag 21 maart.  We wensen u een 

mooie online dienst.  

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pknnieuwerkerk.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2416-Protestantse-gemeente-Nieuwerkerk

