
‘KERKPRAET’ nummer 9  
vrijdag 16 april 2021  

In deze Kerkpraet hebben we weinig nieuws te 

melden. Daarom herhalen we enkele belangrijke 

berichten en besluiten met een mooi gedicht 

over de tijd tussen Pasen en Pinksteren. 

 

ChrCh-app 
Zoals u de afgelopen week heeft kunnen zien is 

de ChrCh-app geheel vernieuwd. De indeling is 

overzichtelijker geworden en er zijn een aantal 

functionaliteiten toegevoegd. De app kunt u nu 

ook raadplegen vanaf uw computer of laptop 

via https://chrch.app. De app wordt 

voortdurend verbeterd en verder ontwikkeld. 

Mocht u problemen ondervinden met de app of 

heeft u een vraag, dan kunt u een email sturen 

naar app@pknnieuwerkerk.nl.  Wij proberen u 

dan zo snel mogelijk te helpen. 

 

Jaco Bal en Wim Flikweert 

 

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. 

 
 

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. 

 

Voorjaarsactie 
Op 1 mei wordt de voorjaarsactie georgani-

seerd. Tal van bruikbare producten worden 

de komende weken door middel van een lijst 

aangeboden. Alle bestellingen worden weer 

thuisbezorgd. De opbrengst van de voorjaars-

actie 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.  

 

 
 

 

https://chrch.app/
mailto:app@pknnieuwerkerk.nl


 

 
 

 

 

 

 

 

 

Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar predikant@pknnieuwerkerk.nl 

 

Ik ga heen en kom weer terug 
 

Ze zaten luisterend rondom Hem 

en Hij vertelde van Zijn gaan, 

hoe Hij Zijn werk had afgerond 

en alles had gedaan. 

 

En als Ik terugkeer naar de Vader 

zal Ik Mij zéér verblijden 

want Ik wil voor ál Mijn kinderen 

woningen gaan bereiden! 

 

Als Ik dan alles klaar heb, 

zo zei Hij tegen hen, 

dan kom Ik weer en breng Ik jullie 

daar waar Ik ook ben! 

 

Maar eerst moet Ik vertrekken, 

houd echter goede moed, 

Ik ga de Trooster zenden 

Die Mijn werk in jullie doet. 

 

Want Ik wil zó graag dat ieder 

zal komen in Mijn Huis, 

in woningen die Ik bereid heb, 

ja eindelijk weer Thuis! 

 

Els Hengstman-van Olst 

www.gedichtensite.nl 

 

 

 

 

Heeft u de column van Ds. Marjan Riedijk over 

Nel Buitendijk in de Wereldregio al gelezen? Wat 

een prachtig verhaal! 

 

 

 

 


