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Erediensten  
We merken met elkaar, dat door de lockdownpe-

riodes er wat onzekerheid is ontstaan over zitten 

en staan tijdens de eredienst. De gemeente gaat  

staan aan het begin van de dienst bij het in-

tochtslied, votum en groet en aan het einde tij-

dens het uittochtslied en de zegen.  

 

Pioenrozen 
De diaconie zal zaterdagmorgen de gemeentele-

den uit de 75+ groep verrassen met een prachtig 

boeket pioenrozen. Deze zijn geschonken door 

de familie Nikerk, waarvoor hartelijk dank.  

 

 

Uit de gemeente 
Afgelopen maandag overleed mevrouw A.A. 

Verboom-Kristalijn uit de Burgemeester 

Boumanstraat 17 in Nieuwerkerk. Het afgelo-

pen halfjaar was een pittige tijd voor haar. Na 

een val in haar achtertuin, waarvan ze aan-

vankelijk goed herstelde, kreeg ze te maken 

met diverse complicaties. Onlangs werd me-

vrouw opnieuw opgenomen in de Cornelia, 

waar ze op 88-jarige leeftijd is overleden. We 

leven als gemeente mee met haar kinderen en 

kleinkinderen. De afscheidsdienst en begrafe-

nis vinden plaats in besloten kring op zater-

dag 19 juni a.s. Op verzoek van de familie is er 

geen livestream.  

 

Vakantie 
Dominee Marjan Riedijk zal van 7 t/m 25 juni 

op vakantie zijn. Voor deze periode kunt u 

berichten met betrekking tot pastorale zaken 

in Kerkpraet doorsturen 

naar scriba@pknnieuwerkerk.nl . Wanneer er 

een predikant nodig is, dan kunt u ook contact 

opnemen met de scriba. Zij weet welke predi-

kanten haar vervangen  in haar vakantieperi-

ode. 

 

Geslaagd 
Elianne Hanse en Martin op ’t Hof zijn beiden 

geslaagd voor het vwo atheneum. Namens de 

gemeente hartelijk gefeliciteerd. 
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Heb je een bericht voor in de nieuwsbrief?  

Stuur een e-mail naar  

predikant@pknnieuwerkerk.nl 

 
 

 

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. 

 

 
 

Aktie Vakantietas 
De tasje kunnen tot 1 juli worden ingeleverd bij 

Sonja Flikweert, Deltastraat 16 Nieuwerkerk. 

 

 

Aanmeldbrief 
De aanmeldbrief voor een aantal diensten na 4 

juli wordt komende week via de mail verstuurd. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


