
‘KERKPRAET’ nummer 7  
vrijdag 2 april 2021  

Voorjaarsactie 
Op 1 mei wordt de voorjaarsactie georganiseerd. 

Tal van bruikbare producten worden de 

komende weken door middel van een lijst 

aangeboden. Alle bestellingen worden weer 

thuisbezorgd. De opbrengst van de 

voorjaarsactie is bestemd voor de restauratie 

van het orgel. Daar zit dus muziek in en als u net 

zo enthousiast reageert als met de kerstactie, 

dan komt het helemaal goed. Meer informatie 

volgt.  

 

Uit de gemeente 
Anton v.d. Hoek is donderdag 1 april verhuisd 

naar de Cornelia. Hij verblijft op afdeling Zand-

plaat. 

Wie een kaartje wil sturen kan dit doen naar: 

Dhr Anton v.d. Hoek 

Cornelia Allévo 

Afdeling Zandplaat 

Emil Sandströmweg 2 

4301 NW Zierikzee 

  

 

Problemen kerkdienstgemist 

Wanneer u problemen hebt met het 

installeren van kerkdienstgemist.nl op uw 

computer of televisie, dan kunt u bellen met 

Jaco Bal 0612968139. Hij komt u graag 

helpen. 

 

PaasChallenge 2021 
Mensen kunnen zich nog steeds opgeven voor 

de PaasChallenge van komend weekend. Vori-

ge week hebben al 6 groepen meegespeeld. 

Ook komend weekend hebben we al weer 6 

groepjes met deelnemers.  

 

De PaasChallenge kan gewandeld worden op 

zaterdag 3 april, zondag 4 april en maandag 5 

april. Opgeven kan via de link van Calendly. 

http://calendly.com/paaschallengenieuwerke

rk/paaschallenge-protestantse-gemeente-

nieuwerkerk 

 

Dit lijkt moeilijker dan het is. Klik op de link 

en je kunt heel gemakkelijk een tijdstip reser-

veren waarop je wil lopen. Je krijgt dan per 

ommegaande de benodigde informatie in je 

mailbox van het e-mailadres dat je opgeeft. 
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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. 

 

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 – 

onder vermelding van de bestemming - storten 

op rekeningnummer NL 11 RABO 0373 7255 31  

Hartelijk dank. 

 

 
gerry@beilsma.nl 

 

Avondgebed 
Dinsdag 6 april is er weer een avondgebed. Dit 

keer gaat deze wel door. Het is wel nodig om je 

vooraf op te geven. Dat kan via onze predikant 

Marjan Riedijk 06 575 44 370 

of predikant@pknnieuwerkerk.nl . Een klein 

aantal zal de viering kunnen bijwonen in de kerk 

zelf. De anderen zullen mee kunnen luisteren en 

kijken via Skype of Messenger (Facebook). Zo 

kan er online ook interactief meegevierd worden 

en gebedspunten worden aangedragen. Het 

avondgebed is van 19.00 tot 19.30 uur. 
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