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Heilig Avondmaal 
Onder predikanten en kerkenraden is er veel 

gesprek over de vraag of via de livestream het 

Heilig Avondmaal gevierd kan worden. In de 

vergadering van 18 maart is deze optie bespro-

ken. De kerkenraad heeft besloten, dat we wach-

ten met de viering van het Heilig Avondmaal 

totdat het weer kan in de kerk.  

 

Bericht van Gerrie Beilsma 
Van de week heb ik weer veel kaartjes verkocht, 

het geld gaat in een apart potje, dat bestemd is 

voor de restauratie van het orgel. Af en toe be-

taal ik er de enveloppen van en papier krijg ik 

van verschillende mensen. Met deze kaart wens 

ik iedereen fijne Paasdagen toe. 

 

 

 

Problemen kerkdienstgemist 

Wanneer u problemen hebt met het 

installeren van kerkdienstgemist.nl op uw 

computer of tv, dan kunt u bellen met Jaco Bal 

0612968139. Hij komt u graag helpen. 

 

PaasChallenge 2021 
Stel je voor dat je in een tijdmachine kan 

stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaar-

telling. Opeens loop je door de straten van 

Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzin-

gen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het 

gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit 

de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal 

van Pasen. 

 

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer in-
formatie naar de bijlage bij deze Kerkpraet.  
 

Mailtje naar Sjaan Bijl 
Sjaan Bijl kijkt via haar nieuwe ipad elke 

zondag naar onze online diensten.  Uit 

betrouwbare bron weten we , dat zij ook goed 

kan omgaan met email. Sjaan zou het 

bijzonder leuk vinden als gemeenteleden haar 

een mailtje zouden sturen. Haar emailadres: 

sjaanbijlbuitendijk@gmail.com  
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Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar predikant@pknnieuwerkerk.nl 

 

Adreswijziging  
Ons nieuwe postadres: 

Protestantse gemeente Nieuwerkerk 

Kerkplein 2 

4306 CL  Nieuwerkerk. 

 

Livestream via Kerkdienstgemist 
Op 21 maart werd de kerkdienst voor de eerste 

keer uitgezonden met de nieuwe apparatuur. 

Met prima beeld en geluid konden we genieten 

van de – met prachtige muziek gevulde – 

kerkdienst. Onze kerkdiensten worden 

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 Kerkdienstgemist.nl. Klik hier om naar de 

site te gaan’.  U komt nu op de website  

www.kerkdienstgemist.nl en daar klikt u op 

zondag 28 maart.  We wensen u een mooie onli-

ne dienst.  

 

 

 

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. 
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