Uit de gemeente
Gebedsweek
In de week van 19 t/m 26 januari is de Week van Gebed. Zoals in de vorige Geandewei al vermeld, lijkt
het mij zinvol om daar aandacht aan te besteden. Er gebeurt genoeg in de wereld, in de kerk en in het
persoonlijke leven om samen voor te bidden. Ik stel voor deze week twee keer bij elkaar te komen voor
een halfuur gebed. Dinsdag 21 januari van 19.00 tot 19.30 uur in It Koetshûs (aan de Foeke
Sjoerdsstrjitte) en donderdag 23 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Master Sinnemahûs in
Wierum. Graag zie ik je op (één van) beide data.
Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren
Overleden
Hilda Portier, Foarstrjitte 3 op 30-11-2019;
Hiltje Monsma- Cuperus, op 05-12-2019
Wij gedenken STIJNTJE HIEMSTRA-POST
Geboren op 18 november 1922 te Ternaard
overleden op 17 december 2019 te Metslawier
U wijst mij de weg naar het leven, Psalm 16:11
Dit is de trouwtekst van Stijntje en Folkert. Een mooie tekst om samen zo te starten. Zoals het ook mooi
is om Gods zegen te vragen en te ontvangen voor je huwelijk. Er spreekt ook een verlangen uit om het
leven te leven mét God. Als je met God leeft, wil dat niet zeggen dat er in je leven geen moeilijkheden
zullen komen. Maar je mag erop vertrouwen dat juist ook in de moeilijkheden God nabij is. Moeilijkheden
zijn Stijntje dan ook niet gespaard gebleven. Financieel rond zien te komen in een krappe tijd. Een
doodgeboren kindje, miskramen, je man verliezen. Altijd hard gewerkt, altijd druk. Het was ook een groot
gezin met een groot leeftijdsverschil. Tussen de oudste en de jongste zit wel 23 jaar. Stijntje heeft lang
in de luiers gezeten. Jo leare my it libbenspaad, zegt de Fryske Bibel. Het geloof en de Bijbel hebben
altijd een grote rol gespeeld in haar leven. Hoe ze haar geloof beleefd heeft weten we niet zo goed.
Stijntje had moeite om te praten over haar diepere gevoelens.
Ze laat ons wel iets zien waar ze haar kracht uit putte. Door elke avond uit de Bijbel te lezen en uit een
dagboekje. En als haar dochters, Maaike en Hiltje, bij haar kwamen werken en bleven eten dan legde
ze het Bijbeltje naast hun bord en vond ze het mooi als zij voor haar uit de Bijbel lazen.
Zo licht ze voor ons toch ook een tipje van de sluier. Niet zozeer in woorden, maar wel in hoe ze deed.
En in de liederen die we in de rouwdienst gezongen hebben. Liederen die ze samen met haar kinderen
uitgezocht heeft. Die liederen laten ons zien wat, en waarin ze geloofde. En hoe zij zich dus staande
kon houden in alles wat het leven haar bracht. Met de Heer aan mijn zijde wankel ik niet, lezen we in
psalm 16.
En als ik de gezongen liederen samenvat dan zien we dat, hoe het ook gaat in je leven, God erbij is. Ga
dus niet alleen door het leven. Wie steunt op Gods erbarmen is nooit alleen!
En als ik mij door God de weg laat wijzen, dan wandel ik in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt
achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen. Wat een liefdevolle Vriend is Hij. Zelf zong ze vroeger
deze liederen onder de afwas.
Dit alles is een enorm getuigenis.
Je kunt ook denken aan hoe zij in het leven stond, meelevend en belangstellend. Hoe ze je bedankte
als je bij haar op bezoek was geweest en dat iedereen altijd welkom was.
David heeft het in Psalm 16 ook over een liefelijk land dat voor mij is uitgemeten. Het is een beeld van
de hemel. Hoe de hemel er precies uitziet weten we niet. Maar we mogen geloven en vertrouwen dat
het er goed zal zijn. Dan kun je net als David zeggen: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te
boven. Mijn bestemming is in Uw handen.
Nu er een eind aan haar aardse leven is gekomen geloven wij dat zij haar bestemming bij God gevonden
heeft. Dat mag tot troost voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen zijn.
Marianne Folbert- van der Heijden
Verjaardag
Op 17januari viert zr. T.v.d. Meulen- Miedema van de Wierumerwei 2 te Nes haar verjaardag. Zij wordt
90 jaar.
De 20ste januari is jarig br. P.J. Smidt, Ternaarderwei 10 te Wierum. U beiden alvast van harte
gefeliciteerd met uw verjaardag, een hele fijne dag toegewenst met uw naasten.

Mutaties
Verhuisd van de Nynke van Hichtumstrj. 4 naar Keatsbuorren 14 Nes, Sipke en Annie Boersma.
Verhuisd van de Keatsbuorren 14 naar Nijewei 4 Nes, Henderika Boersma.
Verhuisd van Broeksterwoude naar Dokkum, Koningsvaren 22, Lieneke de Vries.
Binnengekomen in onze gemeente van Leeuwarden naar Nynke van Hichtumstrj. 18 Nes, Lilian van
Dijk
.
Verjaardagsfonds
Voor het verjaardagsfonds in Wierum is er over 2019 een bedrag van €473.65 binnen gekomen,
bestemd voor de bloemengroet. Alle gevers, maar ook de collectanten, hartelijk dank voor uw bijdrage.
Zijn er nog enige personen man/vrouw die mee willen helpen met de verjaardagsbus,
kom dan even langs bij: Wieke Boltjes.
Kerkenraad
Afgelopen week hebt u 2 papieren gekregen van de kerkenraad, de eerste ging over namen noemen
van toekomstige ambtsdragers, zodat de kerkenraad op deze manier op zoek kan gaan. Hebt u dit
papier nog niet ingeleverd, het kan dit weekend nog.
Het 2e papier bevat een uitnodiging voor samen eten, kuier, uitje en film. Graag voor 18 januari
doorgeven welke voorkeur(en) u hebt. Het samen eten is op 31 januari, begint om 5 uur ’s middags en
wordt gehouden in de Pipenâle te Wierum.
Commissie van Kerkrentmeesters
U heeft allemaal een machtiging van de Geandewei gekregen, voor diegene die dit nog niet ingeleverd
hebben, zou U dat alsnog willen inleveren.
In Wierum bij Lucian Kingma, Ternaarderwei 25.
In Nes bij Wynzen Pauzenga, Ids de Beerstrjitte 34.
C. v. Kerkrentmeesters
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 24 januari, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 17 januari 2020 bij
de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Van de diaconie
Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen, 26 januari
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op
eigen locatie een interactief spel. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in
verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen
waarin het Bijbelverhaal centraal staat. Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven
ontwikkelen voor jeugd binnen èn buiten de kerk.
De diaconie
2 februari: Heilig Avondmaal, Werelddiaconaat Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat.
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden
onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk In Actie boerengezinnen in hun strijd om
het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van
gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers
aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel
inkomen. Helpt u mee om de boeren in Oeganda te helpen?
De diaconie

Uit de gemeente
Gebedsweek
De week van 19 t/m 26 januari is de Week van Gebed. Er gebeurt genoeg in de wereld, in de kerk en
in het persoonlijke leven om samen voor te bidden. Ik stel voor deze week twee keer bij elkaar te komen
voor een halfuur gebed. Dinsdag 21 januari van 19.00 tot 19.30 uur in It Koetshûs (aan de Foeke
Sjoerdsstrjitte) en donderdag 23 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Master Sinnemahûs in
Wierum. Graag zie ik je op (één van) beide data.
Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren
Verjaardag
Op 29 januari viert br. P. Soepboer, Dongeradyk 43 te Dokkum zijn verjaardag. Een paar dagen later,
de 2e februari is jarig zr. A. Torensma- Eelkema; zij woont in het Talmahûs te Feanwâlden, afdeling It
Hofke. Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Mutaties
Verhuisd van Groningen naar Dokkum, Lyceumweg 3 Hester van der Zee met zoon Zeno.
Jan Gerrit en Jetty Fokker- Eelkema zijn tijdelijk verhuisd van de N. van Hichtumstrj. 2 naar
Nijtsjerksterwei 1 te Nes.
.
Verjaardagsfonds
Kon voor Wierum de opbrengst van het verjaardagsfonds al in de vorige Geandewei worden vermeld,
nu is ook voor Nes het totaalbedrag van het afgelopen jaar bekend. Er is € 382,41 binnengekomen.
Allemaal bedankt, ook de dames, die ervoor hebben gezorgd dat de envelopjes weer binnenkwamen.
Johanna de Jong
Kerkenraad
31 januari om 5 uur ’s middags bent u van harte welkom in de Pipenâle te Wierum, we gaan met een
grote groep lekker eten. Fijn dat zoveel mensen zich voor dit uitje hebben opgegeven. De onkosten zijn
€ 7,50; een drankje erbij moet u zelf betalen.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 7 februari, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 31 januari bij de scriba,
of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Van de diaconie
16 februari: Werelddiaconaat, Kameroen.
Samen werken aan een stabiele toekomst.
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door
lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door
onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en inwoners van dit gebied werkt Kerk in
Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen de boeren om via duurzame landbouw voldoende
voedsel te verbouwen. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking
in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.
De diaconie

Uit de gemeente
Tige tank……
…..foar alle lokwinsken, blommen en de steapel kaarten by ús 55 jier trouwen.
It hat ús tige goed dien.
Jikke en Sjouke de Jong.
Verjaardag/jubilea
12 februari viert br. F. Schroor, Pastorijstrjitte 12 te Wierum zijn verjaardag. Op 20 februari is het de
beurt aan zr. J. Koopmas- vd Zee, Iniastrjitte 40 te Wierum. U beiden alvast van harte gefeliciteerd met
uw verjaardag, een fijne en gezegende dag toegewenst met uw naasten.
Klaas en Janke Akkermans, Aak 8 te Wierum zijn op 13 februari 50 jaar getrouwd. Een week later 20
februari zijn Frans en Reino Schroor, Pastorijstrjitte 12 Wierum ook 50 jaar getrouwd. U ook alvast van
harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.
Mutaties
Op 1 februari is verhuisd naar Kollum, zr. H. Fokker- Riemersma, zij woonde aan de Nijewei 7 te Nes
en haar nieuwe adres wordt Beatrixstraat 5 te Kollum. Een beetje dichter bij haar man die in
Meckamastate woont. We wensen u een goede tijd toe en dat u zich snel thuis mag voelen in de nieuwe
gemeente.
Verhuisd van Anjum naar Kollumerzwaag, Koarteloane 2 Renske Fokker- Damsma. Ook jou wensen
we een goede tijd toe in Kollumerzwaag.
Nieuw binnengekomen uit Ee, Christine Visser. Zij is komen wonen aan de Noarderwei 22 te Nes.
Hartelijk welkom Christine, hopelijk voel je je snel thuis in onze gemeente.

Geboren: MILOU
Hoera!! Een dochter en klein zusje!
Milou is geboren op 25 januari 2020 en is het tweede kindje van Reimer Dirk en Janita Torensma, Milou
is het zusje van Luana; zij wonen aan de Nynke van Hichtumstrjitte 14 te Nes.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. We wensen en bidden Gods zegen over haar
leven.
Kerkenraad
31 januari hebben wij als gemeente in de Pipenâle een buffet gehad, met zo’n 45 mensen was het
gezellig en wat ook belangrijk was, lekker gegeten. Voor herhaling vatbaar.
Het volgende uitje is de filmavond op 13 maart. Deze wordt gehouden in het master Sinnemahûs.

Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 21 februari, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 14 februari bij de
scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Van de diaconie
1 maart (begin 40 dagentijd)
Kerk in Actie: de kracht van Bijbelverhalen
Het aantal christenen neemt in het Midden-Oosten in rap tempo af maar in de Golfstaten is het
tegenovergestelde zichtbaar. Hier groeit de kerk door de toestroom van arbeidsmigranten uit landen als
India, Nepal en de Filipijnen. De meesten zijn ongeletterd maar willen toch graag leren over de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode
waarbij de bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis
ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden,
putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collectebijdrage!

Uit de gemeente
Verjaardag
Zr. P. Bosgra- de Vries, Stasjonswei 6-16 te Metslawier is jarig op 27 februari. Een dag later is jarig zr.
J. Dijkstra- Jansma van de Wierumerwei 10 te Nes.
3 maart is het de geboortedag van zr. G. van der Zee- Meinema;zij woont Dykstrjitte 12 te Wierum.
Mirjam Koolstra, dochter van onze organiste is jarig op 4 maart. Alvast van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag toegewenst.
Mutaties
Petra Meinema, Th. Jellesstrj. 12 is verhuisd naar de Fivershof 24 te Ee. Een goede tijd toegewenst op
je nieuwe woonplek.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 6 maart, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 28 februari bij de scriba,
of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Van de diaconie
8 maart
Nederland- Als de kerk naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te
wonen. Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen
maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen
bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere
manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Collecteer mee, of
collecteer voor een pioniersplek in eigen omgeving.
11 maart
Bidstond
“The Bread Basket” (de broodmand) is een kleine stichting, Tamara Dijkstra uit Twijzelerheide besloot
mede tot de oprichting daarvan en is ook regelmatig werkzaam in de sloppenwijken van de
Dominicaanse Republiek. De stichting tracht de armoe daar te lenigen d.m.v. het maandelijks uitdelen
van 90 voedselpakketten. De stichting is afhankelijk van giften en donaties en daarvoor worden het hele
jaar door acties gehouden om geld in te zamelen. Helpt u mee om Tamara te ondersteunen in haar
werk? Van harte aanbevolen.
15 maart
Kerk in Actie- Overleven in een burgeroorlog
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer
op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen
dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen
training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school
kunnen laten gaan. Door deze collecte ondersteunt u de boeren en boerinnen in hun uitdaging om goed
voor hun kinderen te zorgen.

Uit de gemeente
Thema: “Geloof en een hoop Liefde”
Onze themadienst is opgebouwd uit muziek, dans, (samen)zang en het gesproken woord in de vorm
van enkele gedichten, en een verhaal dat als een rode draad door de hele dienst heen loopt.
Een verhaal dat vertelt hoe je soms je verwachtingen van het leven moet bijstellen, maar dat je met
Jezus aan boord, alle teleurstellingen kunt verwerken en in een nieuw licht kunt zetten.
We beginnen onze themadienst met Breathe, een lied over de levensadem die je ontvangt van Jezus,
Zijn heilige aanwezigheid in ons leven.
Met liederen als de rivier, schijn met uw licht, een parel en Heer onze Heer, hopen we samen met u
zingend dit geloof te belijden.
Door middel van hedendaagse liederen als “mag ik dan bij jou” en “ken je mij” en verschillende
opwekkingsliederen, hopen we duidelijk te maken dat geloof van alle tijden is en op veel manieren
beleefd en uitgedragen kan worden.
Ook de opwekkingsliederen “God wijst mij een weg”, en “Heer ik prijs Uw grote naam” hebben een
plekje gevonden in de dienst.
Het door ons gezongen lied “this Little Child” vertelt het hele levensverhaal van Jezus, van Zijn
geboorte tot Zijn dood.
Onze dirigent Ben Brunt neemt enkele prachtige solo’s voor zijn rekening en we worden bij dit alles
ondersteund door ons combo.
Via een power point kunt u alles volgen.
Aan het einde van de dienst zingen we samen met de gemeente het “gebed om zegen”, want met
Gods zegen kunnen we gesterkt onze weg vervolgen ieder naar zijn of haar eigen plekje.
We hopen met u op een gezegende dienst.
The Freedomsingers
Engwierum
Filmavond
Vrijdag 13 maart, half 8, wordt in het master Sinnemahûs de film Childrens’ Act gedraaid. U bent hiervoor
van harte uitgenodigd. Ook als u zich niet hebt opgegeven bent u van harte welkom

Verjaardag
10-03 zr. H. Dijkstra- Bergsma, Wâldwei 6 te Nes
14-03 br. Th. Van der Zee, Iniastrjitte 24, Wierum
18-03 br. J. Smit, Th. Jellesstrjitte 2, Wierum
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst met uw naasten.
Kerkenraad
Zoals u vorige week in de kerk kon horen is de kerkenraad blij en dankbaar voor een nieuwe
ambtsdrager. Ytsje Baukje Eelkema- de Beer heeft toegezegd het ambt van diaken op zich te willen
nemen. Het is de kerkenraad echter nog niet gelukt mensen te vinden die het ambt van
ouderling/scriba/kerkrentmeester op zich willen nemen. De tijd begint echter te dringen, als er niemand
in de gemeente is die zich verantwoordelijk voelt voor het ambt, dan zullen we ons serieus moeten
beraden hoe verder te gaan.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 20 maart, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 13 maart bij de scriba,
of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Uit de gemeente
Diensten:
Zoals u gehoord en/of gelezen hebt is er door het coronavirus besloten geen diensten te houden.
Dit geldt in ieder geval tot en met 29 maart. Hoe het dan verder gaat is afwachten. We hopen en bidden
dat we dan weer diensten kunnen houden.
Op de website van onze kerk kunt u het laatste nieuws dan ook vinden: www.pgneswierum.nl
In Memoriam
JACOB FOKKER
geboren: 18 maart 1944
overleden: 5 maart 2020
Na zeven moeilijke - misschien magere - jaren, keken wij terug in de dankdienst op Biddag 11 maart op
gezegende – vette – jaren, en daarnaast op de bijbelse eeuwigheid die Gods kinderen door hun geloof
gegeven wordt. De huidige tijd en jaren kunnen dus moeilijk zijn, maar zij worden wel omsloten door
vrede, vreugde en zegen.
Op Biddag kwamen wij dankend en herdenkend samen, Hitty, de kinderen en kleinkinderen, de
achterkleinkinderen vertegenwoordigd door het licht van hun kaarsen, rondom Gods Woord, en werden
wij bemoedigd door troostrijke liederen. Psalm 84 stond centraal, het lied van de pelgrim die op reis
gaat naar Jeruzalem.
Jaap was in zijn leven voortdurend op reis. Naar Friesland gekomen, getrouwd, in Nes en in Dokkum
en weer terug naar Nes, en als buschauffeur altijd onderweg. Jaap wist de weg. Hij wist waar hij heen
ging. Jeruzalem! In zijn dagelijks leven was hij veel te vinden in de natuur. Eigenlijk altijd. Op het water
en vooral op het land. Vissen en jagen. Hij was ook humor. Zo genoot hij van het Sinterklaasfeest in
Nes en in Wierum in zijn rol als Sinterklaas, met Hitty aan zijn zijde.
Jaap leefde vrij. Dat woord staat vertaald in Psalm 84 met ‘onbevangen’. De mus, de zwaluw, dieren,
en mensen, zijn welkom in Jeruzalem. Wees in dat geloof gerust! Heel bewust heeft Jaap geleefd en
geloofd, om op volwassen leeftijd gedoopt te worden en in en door dit geloof te leven, te lijden en ook
te sterven. ‘Genade en glorie schenkt de Heer, Zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op
weg gaan’.
Stil waren de laatste jaren. Niet voor Hitty. Elke middag opnieuw naar Kollum om Jaap te bezoeken.
Communicatie werd moeilijker. Maar het gebed en het geloof bleef bestaan. Ook nu. En dit gebed en
ons geloof zal ons ook in en door de dood en onze rouw heen leiden en dragen naar Jeruzalem. De
pelgrim is thuis. Wij mogen volgen. Als gemeente bidden wij Hitty, de kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, dit geloof en deze troost toe. Jeruzalem wacht. De Here wacht. ‘God, de Heer, is
een zon en een schild. Gelukkig is de mens die op U vertrouwt’.
Ds. Herman F. de Vries
Verjaardag
25-03 br. Tj. Kampstra, Nijewei 2 Nes
28-03 zr. H. Eelkema- Eelkema, Wiesterwei 26 Nes
29-03 br. D. Koopmans, Ternaarderwei 16 Wierum
31-03 zr. Sippy Keegstra, Thomashûs te Metslawier
Namens ons allen alvast van harte gefeliciteerd. Een gezellige dag toegewenst en Gods zegen voor het
komende jaar.

Huwelijksjubileum
Op 30 maart a.s. zijn Ljibbe en Lieneke Weidenaar- Tania 30 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met
dit jubileum, een fijne dag toegewenst.

Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 3 april, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 27 maart bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl

Uit de gemeente
Diensten:
In de laatste Geandewei stond bij veel gemeentes vermeld dat er geen kerkdiensten gehouden worden.
Het kan toch niet zo zijn dat in onze gemeentes geen diensten zijn rondom Pasen?! Vanuit die vraag
ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de goede week hebben we zo toch
erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in Anjum en van daaruit
met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings verzorgd door
verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt verzorgd door
de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeentes zijn die van Anjum, Ee – Oostrum – Jouswier,
Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, Oosternijkerk, en
Peasens – Moddergat.
Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de
Paasdagen, zie daarvoor onderstaande suggesties.
Diaconie:

Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415, t.n.v. Jeugdwerk PKN
o.v.v. collecte 40dagentijd

Diaconie:

Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457, t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Paascollecte

Diaconie:

Bedrag over maken naar diaconie van onze gemeente NL33RABO03461.34.455

Kerk:

Bedrag over maken naar onze gemeente. NL23RABO03461.06.796

De diensten zijn te ontvangen op kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum
Ook kunt u de App Kerkdienst gemist downloaden en dan zoeken op Protestantse-Gemeente-Anjum
Zie ook op de website van onze gemeente, daar is een link naar de uitzending. www.pgneswierum.nl
U kunt natuurlijk ook de dienst van Omrop Fryslân beluisteren.
Heilig Avondmaal: hoe te vieren
Donderdag 9 april is het Witte Donderdag. Op deze dag wordt in veel kerken het heilig Avondmaal
gevierd. Ook in deze vreemde tijd willen wij dat op deze dag doen. Dat vergt echter wel enige
aanpassingen. We kunnen het immers niet met elkaar in de kerk vieren.
Voorstel is nu om het als volgt te doen. Wie mee wil vieren met brood en wijn zorgt zelf voor een stukje
brood en een bekertje wijn/druivensap. Zet dit voorafgaand aan de dienst klaar. Op het moment dat in
de dienst het brood in de schaal ‘rondgaat’ kun je zelf ook het stukje brood nemen. Op het moment dat
de beker ‘rondgaat’ neem je zelf ook een slokje uit de beker. Op deze manier kunnen we samen de
maaltijd vieren, al zijn we op afstand van elkaar. Dat maakt de viering niet minder, wel anders. Al zijn
we fysiek niet bij elkaar door de Geest zijn we met elkaar verbonden en vormen we samen de
gemeenschap van gelovigen. Het is de Geest die ons samenbindt, niet de ruimte.
Tot slot
Nu velen door de maatregelen weinig of geen bezoek meer ontvangen, is het goed om naar elkaar om
te blijven kijken. Een kaartje, een telefoontje, een bloemetje het is nu o zo belangrijk en waardevol. Denk
ook aan de ‘Nessumers en Wierumers’ die buiten de dorpen wonen. Laten we elkaar vasthouden in het
vertrouwen ook zelf vastgehouden te worden.
‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en niet laat varen de werken
van Zijn handen.’
Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren
Verjaardag
Zolang de maatregelen van de regering duren over de coronacrisis worden er geen
verjaardagsenveloppen opgehaald. Wel kunt u een telefoontje krijgen van leden van de kerkenraad
en/of de bezoekdames.

Gemeentevergadering
Het zal u wel duidelijk zijn dat de gemeentevergadering die gepland stond voor maandag 6 april niet
doorgaat. Wel krijgt u alvast het jaarverslag in de bus. Op een later tijdstip hoort u wanneer we de
vergadering gaan houden. Zijn er vragen over het verslag, graag via de mail of telefoon; zijn er andere
zaken die om een antwoord vragen dan kunt u ook bellen. Hierboven staat het nummer van de scriba,
het nummer van Lucian is 589821 (graag ’s avonds bellen, omdat Lucian de hele dag werkt).
Welkom
Binnengekomen in onze gemeente Alytt Pijpker, zij komt van Warten en is komen wonen aan de
Haadstrjitte 5 te Nes. We hopen dat je je snel thuis mag voelen in onze gemeente.
Klokluiden
Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. Dit troostvol en hoopvol gebaar van
klokgelui wordt breed gedragen door de samenleving. Klokken luiden immers voor allen die getroffen
worden door het Coronavirus, waaronder ook hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.
De kern van 'klokken van hoop'
De kern van deze actie is:
- We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we
hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
- We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus
en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
- En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet
en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de
hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.
De pg Nes en Wierum doen dan ook mee met het klokkenluiden op de woensdagavond.
Overdenking:
Van maandag t/m vrijdag kunt u luisteren naar een korte overdenking en muziek in de Ceciliatsjerke te
Oosternijkerk. Ds. Van Wieren is aanwezig van 15.30 – 16.30 uur. Via de kabel 951.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 17 april, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 10 april bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl

Uit de gemeente
Pasen
De afgelopen week hebt u de diensten van Pasen kunnen volgen op kerkdienst gemist in de kerk van
Anjum. Het voelt vreemd om op zo’n manier naar de kerk te gaan, maar wat is het fijn om op zo’n manier
kerk te zijn. Op het moment van dit schrijven is het onbekend hoe het de komende tijd wordt opgevuld,
maar u kunt natuurlijk de diensten beluisteren die op Omrop Fryslân te horen zijn. Als u via de kerkradio
een dienst wil beluisteren, dan zijn er nog wel meer mogelijkheden.
In de week naar Pasen toe heeft de kerkenraad het jaarverslag en een bos tulpen bij u gebracht. Wij
vonden als kerkenraad een mooie manier om te laten blijken dat er om u gedacht wordt.
Diensten
Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken, zie daarvoor
onderstaande suggesties.
Diaconie:

Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415, t.n.v. Jeugdwerk PKN
o.v.v. collecte 40dagentijd

Diaconie:

Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457, t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Paascollecte

Diaconie:

Bedrag over maken naar diaconie van onze gemeente NL33RABO03461.34.455

Kerk:

Bedrag over maken naar onze gemeente. NL23RABO03461.06.796

Zie ook op de website van onze gemeente, daar is een link naar de uitzending. www.pgneswierum.nl

Ferstoarn
Ofrûne wike, 8 april, is stoarn ús gemeentelid zr. Tetje van der Meulen – Miedema,90 jier âld.
“As Josels net meigeane, lit ús hjir dan net wei gean” út Exodus 33: 15 stiet boppeoan de roukaart.
Troch beheining is de ôfskiedstsjinst hâlden yn famylje rûnte op sneon 11 april yn de Johannestsjerke
te Nes. Jo kinne de famylje kondolearje fia memori.nl/Tetje van der Meulen-Miedema, in kaartsje kin
fansels ek. Wy winskje de bern, bernsbern en bernsbernsbern in protte sterkte ta de kommende tiid.
Verjaardag
Op 16 april hoopt Wilco Sijtsma, wonende in het Thomashûs te Metslawier, zijn 39 e verjaardag te vieren.
Vanwege het corona-virus mag hij geen tot nauwelijks bezoek ontvangen. Een kaartje sturen zou heel
fijn zijn. B. Bekkerstraat 15, 9123 JV Metslawier. Ook kunt u - nog - een kaartje sturen naar Sippy
Keegstra, hetzelfde adres, die 31 maart jarig was, ter bemoediging.
Ook jarig op 16 april is br. J. de Vries, Ids de Beerstrjitte 7 te Nes, en zr. T. de Beer- Venema, Wiesterwei
24 te Nes mag haar verjaardag vieren op 22 april. U allen, alvast van harte gefeliciteerd, toch ondanks
de maatregelen van de corona, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor de toekomst.
Verhuisd binnen onze gemeente
Peter van der Zee, Almere, is verhuisd naar Leeuwarden, Frouwesân 137.
Verhuisd in Dokkum naar Parksteeg 18, Klaas Hendrik Dijkstra.
Kerkenraad
De kerkenraad zou de komende week vergaderen, maar heeft dit even voor uit geschoven tot na 28
april, hopelijk horen we van de regering dat er hier en daar wat meer ruimte komt voor bijeenkomsten.
Zijn er zaken die besproken moeten worden dan kunt u altijd contact opnemen met Lucian, of andere
leden van de kerkenraad.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 1 mei, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 24 april bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl

Uit de gemeente
Ook de komende 2 weken is het nog niet raadzaam om weer samen te kerken, u kunt via de kerkradio/tv
verschillende diensten beluisteren. Zijn er veranderingen dan hoort u dat zo spoedig mogelijk.
Diensten
Collecteren
gaat
wat
lastig
via
een
uit
te
Toch zou u wat kunnen overmaken, zie daarvoor onderstaande suggesties.

zenden

dienst.

Diaconie : Bedrag over maken naar diaconie van onze gemeente NL33RABO03461.34.455
Kerk
: Bedrag over maken naar onze gemeente. NL23RABO03461.06.796
Zie ook op de website van onze gemeente, daar is een link naar de uitzending. www.pgneswierum.nl
Nigeria – Traumahulp voor slachtoffers Boka Haram.
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen
doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur
van Boka Haram. Onder hen kinderen die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien.
Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet.
Zo'n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen
en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om
in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze
vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.
Het bedrag kan overgemaakt worden naar onze diaconie met de vermelding collecte 3 mei.

In memoriam
Tetje van der Meulen – Miedema
Op woensdag 8 april 2020 is Tetje van der Meulen – Miedema overleden, 90 jaar oud. Zij woonde op
Wierumerwei 2, tegenover de Wiesterwei. Haar wieg stond in Ferwert, als de een na jongste van tien,
in het grote gezin Miedema. Ze ging al jong aan het werk. Eind jaren veertig kwam ze naar Nes, als hulp
in de drukke huishouding van haar zus Wytske aldaar.
Zo vindt ze haar man, Folkert van der Meulen, die dan eerst nog zijn dienstplicht moet vervullen in
toenmalig Nederlands-Indië. Ze trouwen in 1953 in Nes, waar ze drie zonen en een dochter krijgen. Ook
dan weet ze van aanpakken, te meer omdat echtgenoot Folkert weinig thuis is, als organist en dirigent.
De toen nog lang niet gebruikelijke kampeervakantie naar Drenthe was bijvoorbeeld haar werk.
Het kosterswerk in de grote Gereformeerde kerk tegenover hun huis ging haar ook goed af, hoe
ondankbaar enkele taken daarin ook waren Zij leerde autorijden, een groot pluspunt nadat haar man
gepensioneerd was. Samen bezochten ze graag familie, orgelconcerten en de eigen kinderen en
kleinkinderen. Haar inzet voor de kleintjes, in oppas en opvang, was groot. Bij dit alles was zij een
gelovige vrouw, gevoed door de vaste momenten van de zondagse kerkgang en de dagelijkse gebeden
en bijbellezing aan tafel. Trouw was zij ook zeker in haar zorg voor haar man Folkert, toen hij geleidelijk
aan in moest leveren aan vitaliteit. Bijna vijf jaar geleden kwam Tetsje alleen te staan, maar sloeg zich
daar aanvankelijk goed doorheen met hulp van haar kinderen. Grote legpuzzels waren haar passie.
De laatste jaren werden een opgave voor hen met elkaar. Zij waardeerde het zeer om thuis te kunnen
blijven wonen. Haar 90e verjaardag was nog weer ronduit feestelijk, begin dit jaar. Ze voorvoelde haar
einde, maar was niet bang voor de dood. Na een kort ziekbed is zij in vol geloofsvertrouwen
heengegaan. In familiekring - ingegeven door de corona-crisis - hebben we haar op gepaste wijze
kunnen herdenken, in de Johannestsjerke te Nes. Daar hebben we haar lichaam aan de aarde
toevertrouwd.
Ds. B.G. Keizer
Verjaardag
Dinsdag 28 april is jarig br. W. Heerma, Foarstrjitte 2 te Nes,30 april hoopt zr. A. Zwiers- Tiersma,
Tsjerkeplein 2 Wierum haar verjaardag te vieren. 5 mei is jarig br. W. Eelkema, Wierumerwei 4 te Nes.
U allen alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst met uw naasten.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 15 mei, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 8 mei bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl.

Uit de gemeente
Van de Tsjerkepaad-organisatie kregen we het volgende bericht:

Afgelasting Tsjerkepaad 2020
“Dit jaar geen openstelling van kerken in het kader van Tsjerkepaad!” Ook geen andere activiteiten als
tochten e.d. We doen dit seizoen letterlijk en figuurlijk niets onder onze Tsjerkepaadvlag! De veiligheid
van mensen, vrijwilligers en bezoekers, staat voorop.
De vertrouwde Tsjerkepaadgids op papier komt deze keer niet uit. We zijn aangewezen op de website
www.tsjerkepaad.nl . Deze zal worden vernieuwd, ook met medewerking van de mensen die zich
inzetten voor het Jongeren-Tsjerkepaad. We nodigen iedereen uit om ons in deze onzekere tijd verhalen
te sturen. Verhalen van kerk zijn in deze tijd. Of persoonlijke verhalen van hoop, geloof en liefde. Die
kunnen we op onze website zetten. Op deze manier kunnen we in deze onzekere tijd, waarin zoveel
van ons gevraagd wordt en zoveel niet door kan gaan, toch iets doen en positieve berichten doorgeven.

Richtlijnen rondom het corona-virus, verruiming van de maatregelen.
Op 7 mei is door de gezamenlijke classispredikanten een brief opgesteld waarvan u hieronder de inhoud
lezen. U ziet dat het om richtlijnen gaat voor onze kerkdiensten.
Het moderamen adviseert gemeenten om vanaf 1 juni - naast online vieren - samen te komen met
maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve
meter setting.
Ds. René de Reuver: “God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een
bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we
gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die
regels te allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond
het evangelie van Jezus Christus.”
In overleg met de overheid hebben de gezamenlijke kerken besloten om gemeenten te vragen om in de
maand juni alvast samen te komen met 30 mensen. Een protocol voor hoe om te gaan met kerk-zijn in
een anderhalve meter setting stelt de Protestantse Kerk in de week van 11 mei 2020 beschikbaar.
Het gaat daarbij in de eerste plaats om de kerkdiensten. Het blijft bij alles wat je doet belangrijk om je
te houden aan de basisregels: vermijd drukte, houdt anderhalve meter afstand, let op hygiëne en

dergelijke. Beschouw juni als een oefenperiode met 30 mensen om in juli met maximaal 100 mensen
verder te kunnen. Overigens is het uiteraard ook mogelijk voorlopig gewoon op de huidige voet verder
te gaan met online vieringen.
De kerkenraad gaat zich deze paar weken voor 1 juni beraden hoe het naar de kerk gaan weer kan met
in het acht houden van de regels. U hoort of via de Geandewei of via een brief over het hoe en wat. Ook
hoe we de jaarvergadering gaan doen is een aandachtspunt.
Verjaardag/jubileum
29 mei hoopt zr. W. Boltjes- Hiemstra haar verjaardag te vieren.
5 mei was jarig br. W. Eelkema, op 24 mei hopen hij en z’n vrouw Bontje Eelkema- Meinsma te vieren
dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Zij wonen aan de Wierumerwei 4 te Nes.
Voor Willem en Jannie van der Zee- Bosgra, Pastorijstrjitte 14 te Wierum is 29 mei een heuglijke dag.
Zij zijn dan 40 jaar getrouwd. We wensen u een fijne dag en Gods zegen voor de komende tijd.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 29 mei, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 22 mei bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl

Uit de gemeente
Pinksteren
Zondag 31 mei mogen wij Pinksteren vieren, de verlichting met de Heilige Geest.
In een gebedenboekje van Toon Hermans staat onderstaand gedicht tegen; lees het en laat het over je
heen komen.
Seizoenen
En toen het nieuwe licht kwam
kwam het nieuwe licht in mij
en toen het nieuwe groen kwam
kwam het nieuwe groen in mij
en toen de nieuwe zon kwam en lachte
lachte de nieuwe zon in mij.
Zo heeft het moeten zijn
het donker, de pijn, het verdriet,
de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.
Je kunt het niet oproepen
of aansteken
het komt wanneer het komt.
Laat het zo
laat het over je heen komen
alles komt uit Zijn hand.
Verjaardag
29-05-2020 zr. W. Boltjes- Hiemstra, Th. Jellesstrj. 13 Wierum
03-06-2020 br. E. Kooistra, Waadwente, afd. Tjalk kamer 12, Dokkum
07-06-2020 br. W. Koopmans, Aak 12 Wierum
08-06-2020 zr. A. de Beer- van der Zee, Skûle, k. 6-12, Metslawier
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het
komende jaar.
Kerkdiensten
Afgelopen weken hebt u kunnen horen en lezen wat de richtlijnen rondom het corona-virus voor onze
kerk betekent. Per juni mag de kerk weer open t/m 30 personen, na 1 juli is de verruiming er t/m 100
personen.
De kerkenraad heeft besloten om weer open te gaan na 1 juli, in de maand ervoor kunnen we dan kijken
wat er nodig is om weer open te gaan voor kerkdiensten.
Anderhalve meter afstand in de kerk, geen zang, het is vreemd om op die manier weer te gaan kerken.
Komende weken gaat het cvk en kerkenraad bekijken hoe we dat vorm kunnen gaan geven in onze
beide kerken.
Er moet een protocol opgesteld worden over het handhaven van de richtlijnen.
In deze Geandewei leest u dus nog een dienst in de kerk te Anjum, hoe het per 7 juni en verdere
zondagen in de andere kerken zal gaan is bij het maken van deze Geandewei bij mij niet bekend. U
kunt echter altijd de dienst in Anjum bekijken.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 12 juni, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 5 juni bij de scriba, of via
de mail scriba@pgneswierum.nl

Collecten
14 juni
Dorpskerken willen van betekenis zijn.
Binnen de Protestantse kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van
betekenis te blijven voor elkaar en voor het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van
ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met
deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude
gronden.
21 juni
Collecte voor het Werelddiaconaat.
In het kader van Wereld vluchtelingendag is vandaag de collecte voor Columbia- Opvang en hulp
ontheemden. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering
en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van
vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het gewapend
intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of land verjaagd.
Ze belanden in arme bevolkingswijken in de stad. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in
Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook
ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Helpt u mee om dit mogelijk
te maken?
28 juni
Diaconiecollecte.
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de diaconie met de datum erbij. Van harte aanbevolen.
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796

Uit de gemeente
Ferstoarn
Op in prachtige dei, mei syn leafsten om him hinne, is samar ynienen weirekke Einte Akkerman,
berne 15 july 1954 en ferstoarn op 31 maaie 2020.
Man fan Anneke Akkerman- Holwerda en heit fan Jozien en Benedictus en Pieter en Alice.
Pake fan Eldert, Marthe, Jente en Elza.
Op sneon 6 juny l.l.hat de famylje ôfskie nommen yn de Mariatsjerke te Wierum.
Wy winskje Anneke, de bern en bernsbern in protte sterkte ta de kommende tiid
Zondag 14 juni viering Heilig Avondmaal
Zondag 14 juni hopen we opnieuw met elkaar het heilig Avondmaal te vieren. Dit doen we op vrijwel
dezelfde wijze als Witte Donderdag. Wie mee wil vieren met brood en wijn zorgt zelf voor een stukje
brood en een bekertje wijn/druivensap. Zet dit voorafgaand aan de dienst klaar. Op het moment dat in
de dienst het brood in de schaal ‘rondgaat’ kun je zelf ook het stukje brood nemen. Op het moment dat
de beker ‘rondgaat’ neem je zelf ook een slokje uit de beker. Op deze manier kunnen we samen de
maaltijd vieren, al zijn we op afstand van elkaar. Dat maakt de viering niet minder, wel anders. Al zijn
we fysiek niet bij elkaar door de Geest zijn we met elkaar verbonden en vormen we samen de
gemeenschap van gelovigen. Het is de Geest die ons samenbindt, niet de ruimte.
Pastoraat
Bij pastoraat denken we vandaag in het bijzonder aan Kees en Pietje Visser uit Wierum. Kees is al
geruime tijd ernstig ziek. Hij heeft longkanker en kan niet meer geholpen worden. De laatste tijd worden
zijn krachten minder en ligt hij meer en meer op bed. Zijn situatie geeft de nodige zorg en spanning bij
zijn vrouw en (klein)kinderen. Wij bidden God om Zijn zegen en dat Hij hen moed geeft en het
geloofsvertrouwen sterkt.
Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren

Berne
FLEUR ANTINE
Oant de moanne en werom, sa mâl binne wy mei dy
Dit sizze Hans Anema en Diana de Graaf, Lotte en Nyls, nei de berte fan harren famke en suske.
Fleur Antine is berne op 20 maaie en wennet oan de Nijewei 14, 9143 WN Nes.
Tige lokwinske mei de berte fan jim famke; dat se yn leafde opgroeie mei.
Bedankt
Beste mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten, mooie bloemen, telefoontjes en lieve woorden die we mochten
ontvangen van velen die dicht bij ons staan, voor ons 60-jarig huwelijksjubileum.
Wieb en Bontje Eelkema
Verjaardag
Op 21 juni is jarig zr. A. Dijkstra- van der Meulen, Wâldwei 1 te Nes; 29 juni is het de verjaardag van br.
N. Cuperus, Dongeradyk 119 te Dokkum. Zr. J. Eelkema- Eelkema, Ids de Beerstrjitte 16 te Nes, is jarig
op 1 juli. Gelukkig mag u wat meer mensen op uw verjaardag begroeten, van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag met uw naasten. Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Mutaties
Jan Gerrit en Jetty Fokker zijn verhuisd van de Nijtsjerksterwei naar Nijewei 7 in Nes.
Petra Meinema, Th. Jellesstr. 12 Wierum is verhuisd naar Ee, Fivershof 24. We hopen dat jullie je snel
thuis zullen voelen op je nieuwe adres.
Zr. Henny Dijkstra- Bergsma, Wâldwei 6 te Nes, is overgeschreven naar de Chr. Ger. Kerk te Dokkum.
Een hele mooie tijd toegewenst in je nieuwe gemeente.
Kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om weer te gaan kerken op 5 juli. In een brief die u allen één dezer weken
krijgt, staat het protocol waar we ons aan moeten houden voor, tijdens en na de dienst.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 3 juli. U kunt kopij inleveren tot vrijdag 26 juni bij
de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Van de diaconie
Collecte 5 juli
Binnenlands diaconaat:
Vakantiepret voor kinderen in armoede.
Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland
groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie
diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. Verder ondersteunen we
diaconieën via de Actie Vakantietas met rugzakjes die zij kunnen vullen met leuke zomerspulletjes,
zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen. Collecteert u mee?
Collecte van 19 juli:
Bij Bosshardt.
In de zomer van vorig jaar heeft het Leger des Heils aan de Oostersingel nr. 15 in Dokkum een
“inloophuis” geopend. Je kunt er zo binnenlopen en terecht voor een kop koffie/ thee, een luisterend oor
of voor “gewoon” eens een ander gezicht. Er voor elkaar zijn staat centraal in Bij Bosshardt. Het
inloophuis wil als ontmoetingsplek open en laagdrempelig zijn. Bij Bosshardt vindt het belangrijk dat er
aandacht is voor mensen, dat je erbij hoort, dat je mee kunt doen in de samenleving. De diaconie wil dit
nieuwe initiatief graag steunen en bevelen deze collecte van harte bij u aan. En: het inloophuis wordt
gerund door vrijwilligers. Daar kunnen ze nog meer van gebruiken! Wilt u als gastvrouw/heer meedoen,
meldt u aan bij de coördinator Regina de Graaf.
De diaconie
Van de diaconie.
In de afgelopen weken mochten we geen kerkdiensten organiseren en daardoor konden we ook geen
collecten houden. Toch hebben velen van u collectegeld via de bank overgemaakt. We willen u daar
heel hartelijk voor bedanken. Zo konden we de organisaties waar we voor wilden collecteren in die
diensten, toch een mooi bedrag overmaken. Mede namens de betrokken organisaties, nogmaals dank
voor uw gulle giften.
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796

Uit de gemeente
In Memoriam Einte Akkerman
“En altyd is it sa west dat de leafde har eigen djipte net kin dan op it oere fan de skieding”
Op 31 mei overleed plotseling Einte Akkerman in de leeftijd van 65 jaar. Op 6 juni kwamen wij, in kleine
kring bij elkaar in de Mariatsjerke van Wierum. Op weg naar de kerk hebben vele dorpsgenoten,
vrienden en bekenden Einte middels een indrukwekkende erehaag nog een laatste groet kunnen
brengen.
In de afscheidsdienst stonden wij stil bij zijn leven. Geboren als jongste zoon van Tjitske Prins en Pieter
Akkerman, opgegroeid met oudere broer Klaas en zus Baukje in Wierum. Na zijn lagereschooltijd volgde
de LTS en zo werd Einte timmerman. Hij leerde Anneke kennen met wie hij in 1977 trouwde. Na hun
huwelijk kwamen ze eerst in Anjum wonen. Nog in datzelfde jaar werd een eerste kindje geboren,
dochter Jozien. Na haar komst werd er verhuisd naar Wierum waar in 1979 zoon Pieter het levenslicht
aanschouwt. Als heit was hij, met name toen de kinderen nog jonger waren, een heit die zich in hen
verplaatsen kon en een echte man van het water. Verder was hij als mens eerlijk en recht-door-zee,
had hij een sterke eigen mening en een sterk gevoel voor recht en onrecht.
Einte heeft zowel maatschappelijk, kerkelijk als persoonlijk ook veel voor mensen betekend in zijn leven.
Bij de dingen die hij deed legde hij de lat wel hoog voor zichzelf. Naast zijn rol van heit-zijn mocht Einte
ook trotse pake worden die begaan en betrokken was met zijn kleinkinderen.
Vol in het leven staand en toen ineens alles voorbij. Dat is moeilijk en verdrietig voor hen die
achterblijven, doet pijn omdat we immers zo moeilijk loslaten hen van wie wij houden.
Einte was gelovig en vanuit dat geloof mogen we er ook op vertrouwen dat een weerzien bij God zelf
ooit aanstaande mag zijn.
Dat mag tot enige troost zijn voor Anneke, de kinderen en kleinkinderen.
Wij wensen de familie Gods liefde en troost toe voor de komende tijd.

Jan van der Meer, Oosternijkerk
In memoriam Kees Visser
Zaterdag 13 juni overleed Kees Visser op de leeftijd van 71 jaar. Hij was al geruime tijd ziek. We wisten
ook dat hij niet meer beter zou worden. De laatste weken werd hij zwakker, maar hij bleef goed
aanspreekbaar.
Kees Visser werd op 22 oktober 1948 in Wierum geboren. Hij was de zoon van Hille Visser en Anna
Prins en de oudste in een gezin van acht kinderen. Toen hij 16 was ging hij varen bij de marine. Een
prachtige tijd waar hij zijn leven lang vrienden aan heeft overgehouden. Jaarlijks zochten ze elkaar op.
Tijdens zijn tijd bij de marine leerde hij Pietsje Holwerda kennen. Na een tijdje verkering zijn ze op 17
maart 1971 getrouwd. Ze kregen drie kinderen; twee dochters en een zoon. Inmiddels was Kees aan
de wal komen werken. Eerst bij de spijkerfabriek in Dokkum, daarna bij de visfileerderij in Zoutkamp en
tenslotte bij de Condensfabriek in Leeuwarden.
In januari 2000 kwam het verschrikkelijke nieuws dat zoon Hille om het leven was gekomen bij een autoongeluk. Dit leed heeft diepe sporen getrokken bij zowel Kees als Pietsje en de beide dochters.
In de vrije tijd gingen ze er graag op uit met hun boot. Er is heel wat afgevaren. Alle Friese meren zijn
doorkruist en meer dan dat. Op die vaarvakanties gingen de kleinkinderen graag mee. De laatste jaren
gingen die tochten niet verder dan Dokkum. Maar ook dat was goed.
In de afscheidsdienst op vrijdag 19 juni hebben we stil gestaan bij hun trouwtekst uit
2 Petrus 1: 19 ‘En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster, en gij doet wél er acht op te
geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster
opgaat in uw harten.’ We luisterden naar troostvolle liederen als ‘Blijf mij nabij’ en ‘Ga niet alleen door ’t
leven’.
Na de dienst hebben we Kees Visser bij de kerk in Wierum begraven. Hier hebben wij hem toevertrouwd
aan God, onze Vader, bij wie de bron van leven is en de gedachtenis der namen.
Wij bidden Pietsje, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid en troost toe. Dat Hij jullie zegent om
jullie wegen zonder Kees Visser ‘mijn lieve man, onze vader en pake.’
ds. Geert van Wieren
Mutaties
Br. J. Smit, Th. Jellesstrjitte 2 te Wierum is onlangs verhuisd naar Feanwâlden, Talmahûs, Juliusstrj.
44.
Gift
Jaarlijks ontvangt onze gemeente een gift van de Visser- Logterman stichting. Dit jaar is dat het bedrag
van € 6.484,18 waarvoor onze hartelijke dank.
Kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om weer te gaan kerken op 5 juli, in de brief die u allen hebt gekregen,
staat waar we ons aan moeten houden voor, tijdens en na de dienst. Tijdens het maken van deze
Geandewei is de ruimte om te kerken alweer wat groter geworden, maar we kijken natuurlijk eerst hoe
deze dienst verloopt. Het wordt een speciale dienst, met ds. Arensman uit Drachten als voorganger en
met de bevestiging tot diaken van Ytje Baukje Eelkema- de Jong uit Nes. We bidden om een gezegende
dienst.
Op de site van onze kerk www.pgneswierum.nl kunt u het protocol nog eens nalezen en de dienst is te
beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 24 juli, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 17 juli bij
de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Uit de gemeente
Overleden
Mei kriich en moed hat hy striden foar alles wat him leaf wie.
Fol respekt sjogge wy werom hoe’t hy mei syn siikwêzen omgie,
altyd mar ynleverje en dochs bleau hy posityf.
Hy seach altyd wol ljochtpuntsjes om him oan fêst te hâlden.
Tankber binne wy foar alles wat hy foar ús betsjut hat,
Wy sille him ferskriklik misse.
Sa skriuwe Hannie Meinema- de Beer, de bern Kees en Eelkje Anna, Astrid en Christiaan en Samantha
en de bernsbern Kornelis Harmen en Oane Renze oer it ferstjerren fan harren man, heit en pake

Cor Meinema
berne op 24-06-1964 en ferstoarn op 14-07 2020.
Op moandei 20 july is de besletten tsjinst west yn de Mariatsjerke te Wierum.
Mutaties
Overgeschreven naar de Protestantse kerk te Dokkum br. K.H. Dijkstra, Parksteeg 18 te Dokkum,
voorheen Wâldwei 6 te Nes.
Ingekomen in onze gemeente van Hantumhuizen br. S.F. Overdijk, Noarderwei 26 te Nes en van
Metslawier br. G. van Dijk, Ids de Beerstrjitte 32 te Nes.
We wensen u een goede tijd toe in uw nieuwe gemeente.
Jarigen
25-07 zr. P. Talma- Minnema, Ternaarderwei 19 Wierum
25-07 br. J. Eelkema, Nijtsjerksterwei 12 Nes
31-07 zr. J. de Jong- de Beer, Aak 2 Wierum
02-08 zr. J. Eelkema- Brouwer, Nijtsjerksterwei 12 Nes
02-08 br. J. Visser, Keatsbuorren 11 Nes
04-08 zr. M. van der Meulen, Foarstrjitte 17 Nes
06-08 zr. K. Post- Visser, Iniastrjitte 10 Wierum
06-08 br. S. de Jong, Aak 2 Wierum
11-08 zr. A. Mollema- Vriesema, Dongeraheem k 201 Dokkum
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Kerkdienst
Voor de eerstvolgende drie diensten die hierboven vermeld staan, hoeft u niet te reserveren maar
…… vol is vol!
Na drie weken kerken waarbij we de eerste dienst zo’n dertig personen konden verwelkomen, de tweede
een kleine 20 personen en de derde dienst ongeveer 24 personen willen we nu drie diensten proberen
zonder dat er gereserveerd hoeft te worden. Wel wordt u naar uw gezondheid gevraagd en wordt u naar
een zitplaats gebracht. Het is dan wel zo dat vol vol is.
U vraagt zich misschien af waarom steeds in Wierum, maar dat komt omdat de consistorie in Nes te
klein is. Daar kan maar één persoon in.
Er kunnen in Wierum ongeveer 55 tot 65 personen in de kerk. We mogen niet zingen/spreken omdat er
in de kerk geen ventilatiesysteem is.
We lezen c.q. zingen in gedachten de liederen die opgegeven worden en de organist speelt de melodie.
Op de site van onze kerk www.pgneswierum.nl kunt u het protocol nog eens nalezen en de dienst is te
beluisteren op de kerkradio Kabelnoord Mariatsjerke kanaal 970.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 14 augustus, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 7
augustus bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl.

Zondag 16 augustus
Mariatsjerke
11.00 uur: mw. M.E. Folbert- vd Heijden, Ternaard
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e Kerk in Actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?
Bloemendienst: D. de Jong

Zondag 23 augustus
Mariatsjerke
09.30 uur: ds. H. Vlasman, Readtsjerk
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?
Bloemendienst: G. Visser- Cuperus

Zondag 30 augustus
Mariatsjerke
11.00 uur: drs. T.R.A. Simonides, Burdaard
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?
Bloemendienst: H. Meinema- de Beer

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
16 augustus
Collecte voor Kerk in Actie, Zending.
Rwanda- Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers
van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een plek in de
kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkeloosheid, armoede
en geweld en krijgen training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal
arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te
kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde
“Lichtgroepen” waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Uit de gemeente
Jarigen
16 augustus is jarig Dirk Post, hij wordt verpleegd in Vries, Rietwal 14 9481 TP. Dirk wordt 48 jaar.
Op de 22e augustus viert zr. T. Dijkstra- Jansma, Ids de Beerstrjitte 3 te Nes haar verjaardag. En op
5 september viert ze. J. Soepboer- de Jong, Dongeradyk 43 te Dokkum haar verjaardag. U allen alvast
van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Overleden
Op 30 juli is overleden Eelke Kooistra, voorheen wonend in Nes, maar al een paar jaar verblijvend in de
Waadwente te Dokkum. Op donderdag 6 augustus was de afscheidsdienst in de aula van Damwâld en

is Eelke Kooistra begraven op de Algemene begraafplaats van Broeksterwâld. We wensen zijn vrouw
Dirkje en de familie veel sterkte toe.
Kerkdiensten
Voor de komende drie diensten die hierboven vermeld staan, hoeft u niet te reserveren. U wordt naar
uw gezondheid gevraagd en u wordt naar een zitplaats gebracht.
Er kunnen in Wierum ongeveer 55 tot 65 personen in de kerk. We mogen niet zingen/spreken omdat er
in de kerk geen ventilatiesysteem is.
We lezen de verzen die opgegeven worden en Johanna speelt de melodie.
Op de site van onze kerk www.pgneswierum.nl kunt u het protocol nog eens nalezen en de dienst is te
beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 4 september, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 28
augustus bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
6 september
Werelddiaconaat:
Ghana- een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het
droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen
veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun
van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders op. Daarnaast
organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan
de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk en daarmee neveninkomsten
naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Helpt u mee!?
13 september
JOP “Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop”. Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij
deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken
ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk bezoekers is niet
betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij
kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.
Collecteer mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van
verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen het voetspoor
van Jezus te gaan.
20 september
Kerk in Actie- Zending. Wereldwijd – Versterk de kerk Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil
een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven.
Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land
waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze
kerken in de minderheid. Bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en
noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.
Helpt u mee deze kerken te versterken?

Uit de gemeente
Jarigen/jubilea
Geen jarigen deze periode, maar wel een jubileum. Jappie en Gerda de Vries, Mokselbankwei 2 te
Moddergat vieren op 8 september dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst.
Kerkdiensten
De afgelopen 2 weken hebben we gemeend de kerk te sluiten vanwege oprukkend coronavirus. Op
30 augustus is de kerk weer opengegaan en ten tijde van de uitgave van deze Geandewei is de dienst
met drs. Simonides uit Burdaard geweest.
Woensdag 3 september hebben we in de Mariatsjerke te Wierum een gemeenteavond gehad. In de
volgende Geandewei komt een verslag hierover.
Wilt u – nog niet – naar de kerk dan kunt u de dienst beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl; deze Geandewei is voor 3
weken.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 25 september, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 18
september bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
27 september
“Vredesweek” Wereldwijd- verlangen naar vrede.
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen, die voor bruut geweld moeten
vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er
voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen
Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Uit de gemeente
Jarigen
Op 26 september is jarig zr. D. Kingma- de Jong, zij woont aan de Nijtsjerksterwei 7 te Nes.
Br. Tj. Koopmans, Hoofdstraat 36 te Wierum viert z’n verjaardag op 6 oktober. U beiden alvast van harte
gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag met uw naasten en Gods zegen voor het komende jaar.
Kerkdiensten
Woensdag 3 september hebben we in de Mariatsjerke te Wierum een gemeenteavond gehad.
Een beetje vreemd om deze avond te houden in de Mariatsjerke, maar vanwege corona is dit de
juiste plek en kan iedereen op anderhalve meter zitten.
We kijken naar het jaarverslag wat in april bij alle leden bezorgd is, het financiële gedeelte is niet ter
inzage gelegd maar wordt ter plekke bekeken.
Er is nog steeds geen zicht op het invullen van de vacatures voor de kerkenraad, en 4 oktober nadert
voor het afscheid van 3 kerkenraadsleden.
Tot nu toe mogen we niet zingen, vanwege het feit dat er geen ventilatie is in de kerk. Elke zondag
zijn we met ongeveer 30 mensen in de kerk, niet zingen maar de tekst meelezen. Het heeft toch wel
wat, zo te lezen. Je bent op een andere manier bezig met het lied. De kerkenraad buigt zich nog over
het wel of niet zingen.
De afspraak is om iedereen op de hoogte te houden hoe we verder gaan de komende tijd. Maandag
21 september vergadert de kerkenraad met de kerkrentmeesters, zodat we dan misschien een stap
verder komen in het proces.
Wilt u – nog niet – naar de kerk dan kunt u de dienst beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl; de komende Geandewei is
weer voor 2 weken.
Jubileum

26 juli 2020 was voor Johanna de Jong een speciale dag, zij was toen 50 jaar organiste bij onze
gemeente. Als 14-jarig meisje begonnen met het bespelen van het orgel tijdens een dienst, heeft zij
sindsdien bijna elke zondag de eredienst begeleid.

Naast het spelen op het orgel doet ze de organisatie van de verjaardagskaarten aan jarige
gemeenteleden, tevens zat ze in de organisatie van de speciale diensten, zoals Kerst, startzondagen,
Pasen en ‘preekte’ ze als wij als gemeente geen predikant hadden.
Van het hoofdbestuur van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse kerk in
Nederland heeft zij een onderscheiding ontvangen voor de inzet en de taken die zij heeft gedaan voor
onze gemeente.
Van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding, dat we je orgelspel nog een hele poos mogen horen,
Johanna.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 9 oktober, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 2
oktober bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Zondag 11 oktober
Mariatsjerke
09.30 uur: speciale dienst
Afscheid oudste kinderen kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten:1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: B. Mollema
Bloemendienst: H. Meinema- de Beer

Zondag 18 oktober
Mariatsjerke
11.00 uur: dhr. G. Riemersma, Dokkum
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e Werelddiaconaat
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: R. Schroor- Wiersma

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 18 oktober: Werelddiaconaat.
Deze zondag collecteren we voor Rwanda: met zusters werken aan voldoende eten.
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer 40 zusters. Zij willen een
christelijke getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegkundige en
kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma
en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in
de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie
te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten
gaan.

Uit de gemeente
Afscheid ambtsdragers
Fan ús foarsitter Lucian Kingma. Utsprutsen tidens de tsjinst fan 4 oktober l.l.
Op de liturgy dy ’t dûmny my tastjoerde stiet “aftreden ambtsdragers”. Ik hie dêr bêst wol in bytsje pine
yn ‘e búk fan. Want mei syn fjouweren alle saken op ‘e rails hâlde dat is noch al wat. It roaster fan wa’ t
tsjinst hat, wa ‘t de blommen docht, de Geandewei, wa sil der by routsjinsten sitte en hoe moatte wy
fierder, hoe nimme wy dan beslúten. Wy ha fansels de kerkrentmeesters ek noch en dy wolle bêst mei
helpe. Dat jout ús al in goed gefoel.
Woansdeitejûn krige ik in tillefoantsje; “bist thús?” Nee dat wie ik net mar nei healwei tsienen bin ik wol
thús. “Dan kom ik even”. Dat wie de earste dy’t my fertelde dochs mar oan te bliuwen as tsjerkeriedslid,
Ôfrûne tongersdeitejûn ha wy tsjerkeriedsfergadering hân mei in fertsjinwurdiger fan de Klassis der by.
Wy ha frege wat de opsjes foar ús gemeente binne no’t we de bestjoerlike setting eins net mear rûn
krije kinne. Wy ha in goed gesprek hân en dêr moatte wy earst mei fierder. Sadree ‘t wy mear witte, sille
wy de gemeente wer byinoar roppe. Doe makke in oar tsjerkeriedslid ús bliid troch oan te jaan dat ek sy
bliuwt. Ien moast der noch even over neitinke mar letter dy jûn krigen wy yn ús groepsapp in berjochtsje:
“Ik bliuw ek noch sitten”.
Dus leave minsken, Tineke, Sica en Joukje bliuwe earst yn elts gefal noch in healjier tsjerkeriedslid.
Foar elk fan har stiet hjir net in wite roas sa as gebrûklik mar in moai bosk blommen. Tank.
Op 4 oktober hebben we wel afscheid genomen van Sijke Schroor (kerkrentmeester) wegens verhuizing
naar Dokkum. Ook vanaf deze plaats bedanken we haar voor haar inzet voor onze kerk.

Jarigen
In de vorige Geandewei hadden nog twee jarigen moeten staan, de eerste is br. M. Post, Iniastrjitte 10
te Wierum, hij was jarig op 6 oktober en de 2e is zr. P. van der Zee- Smit, Iniastrjitte 8 te Wierum, zij
was jarig op 8 oktober. Alsnog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
Op 21 oktober viert zr. S. Visser- v.d. Meulen, Keatsbuorren 11 te Nes haar verjaardag. U ook van
harte gefeliciteerd met uw verjaardag en voor u allen Gods zegen in het komende jaar.
Wilt u – nog niet – naar de kerk dan kunt u de dienst beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl; de komende Geandewei is
weer voor 2 weken.
Start kindernevendienst
Op zondag 11 oktober begint de kindernevendienst weer. We beginnen voor de dienst in het Master
Sinnemahûs met iets lekkers!
Na de zomervakantie zijn Marije, Wybren, Sjouke Pieter en Hilde gestart op het voortgezet
onderwijs. Daarom nemen we op 11 oktober afscheid van hen.
Na de preek komen de kinderen weer in de kerk en krijgen zij in de kerk een klein afscheidscadeautje.
We hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn zondag 11 oktober, want dan vertellen we ook alvast
iets over het Adventsproject en dat wordt dit jaar heel leuk!
Groeten van Aletta, Jenny, Trientsje en Geethika
Verhuisd
Lieneke de Vries is terugverhuisd van Dokkum naar Wiesterwei 5 te Nes.
Gerard van Dijk is verhuisd van Nes naar Ternaarderwei 32 te Wierum.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 23 oktober, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
16 oktober bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Zondag 25 oktober
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. L. Adema, Metslawier
kindernevendienst
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: H. Meinsma-Vlasma

Zondag 1 november
Mariatsjerke
09.30 uur: ds. J. G. Arensman, Drachten
kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e kerk in actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: S. Schroor- Weidenaar

Woensdag 4 november
Mariatsjerke
Dankstond
19.30 uur: ds. J. de Gier, Dokkum
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e dankstond
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 1 november.
Kerk in Actie: Indonesië- kerk met vrouwen in de hoofdrol.
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de
vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen
die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven.
Kerk in Actie ondersteunt op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve
vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne,
voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte!
Dankstond collecte op 4 november
De dankstond collecte is deze keer voor Afrika.
In Afrika heerst een sprinkhanenplaag waardoor oogsten worden vernietigd en hongersnood dreigt. We
willen als kerken graag een financiële bijdrage leveren om te voorkomen dat de mensen daar niets meer
te eten hebben. Helpt u mee? Van harte aanbevolen.
De diaconie.

Uit de gemeente
We gaan weer reserveren!
Dit protocol is een handreiking om de richtlijnen van de overheid de erediensten te houden.
Nog even een herinnering hoe het protocol te volgen.

Algemene afspraken / protocol:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

1 ½ m. afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen
Mensen die ziek zijn of verkouden worden verzocht thuis te blijven; komt u toch naar de kerk
als zieke dan kunt u door de coördinator teruggestuurd worden
We kerken in de Mariatsjerke
We kunnen ongeveer 30 kerkgangers plaatsen, inclusief kerkenraad, dominee en kosters;
huisgenoten mogen bij elkaar zitten
Bij binnenkomst zijn de deuren geopend, zodat u geen klink hoeft vast te pakken
Buiten op het bordes wordt u gevraagd naar uw gezondheidstoestand
In de hal staat desinfecterende gel die u moet gebruiken
Wachten tot de coördinator u naar uw plaats begeleidt
Eigen liedboek meenemen, er wordt gezongen door 2 voorzangers
Collecten: in de hal worden collecteschalen geplaatst waar u uw bijdrage in kunt doen. Dit kan
natuurlijk ook nog via de bank/giro
Na het einde van de dienst gaat u op aanwijzing van de coördinator naar de uitgang. Wilt u
buiten nog met iemand praten, dan graag op het plein.
Bij allen die een kwetsbare gezondheid hebben volgen we de aanwijzingen van het RIVM die
ons verplicht u te wijzen op de extra risico’s. Wees voorzichtig.
We gaan over tot het reserveren van plaatsen. Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke
Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur Lucian Kingma (589821). Hebt u gereserveerd en
hoort u zaterdag niets, dan bent u van harte uitgenodigd de dienst op zondag bij te wonen.
Als het vol is, komt u als eerste op de lijst voor de volgende week, in dat geval wordt u gebeld.

Wilt u – nog niet – naar de kerk dan kunt u de dienst beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl.
Ring gevonden
Er is een paar weken geleden een ring gevonden in de Mariatsjerke. Op de website is een foto geplaatst,
als het uw ring is neem dan contact op met Lucian.
Jarigen
26-10 zr. G. Eelkema- Visser, Ids de Beerstrjitte 22 Nes
07-11 zr. G. Visser- Kingma, Muntjesteeg 1 Wierum.
Allebei van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een hele fijne dag toegewenst met uw naasten en
Gods zegen voor het komende jaar.
Afscheid
Henny Dijkstra uit Nes gaat binnenkort verhuizen naar Dokkum; al meer dan 40 jaar heeft zij de
Geandewei bezorgd bij onze gemeenteleden. Henny, heel hartelijk bedankt voor je werk voor de kerk.
Baukje heeft voor een attentie gezorgd en Attie Keegstra neemt haar bezorging over.
Kindernevendienst
Vanaf 25 oktober hebben wij als kindernevendienst elke week dienst. We beginnen gelijk in het Master
Sinnemahûs omdat we moeten oefenen voor de kerstmusical en we hebben onze tijd wel nodig.
Groet namens de leiding,
Geethika
Kerkenraadsvergadering
Op 26 oktober vergadert het moderamen bij Lucian. Een week later houden we onze
kerkenraadsvergadering. Aanvan 19.30 uur.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 6 november, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
30 oktober bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Zondag 8 november
Mariatsjerke, Wierum
Voorbereiding HA
09.30 uur: ds. J. van Buuren, Kollum
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten:1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: R. Schroor- Wiersma

Zondag 15 november
Mariatsjerke, Wierum
Heilig Avondmaal
09.30 uur: ds. C.W. Neef, Kollum
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e project Peru
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: J. Eelkema- Brouwer

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Avondmaalscollecte
Deze zondag willen we graag een project steunen in Peru. De stichting Holanda- Perú (HoPe) werkt
samen met de armste bevolking van Cusco en wijde omgeving. Met als doel terugdringen van armoede,
zorgen voor goed onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee draagt HoPe bij aan het gevoel voor
eigenwaarde en de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen. Helpt u mee?
De diaconie

Uit de gemeente
We gaan weer reserveren!
Dit protocol is een handreiking om de richtlijnen van de overheid de erediensten te houden.
Nog even een herinnering hoe het protocol te volgen.
Algemene afspraken / protocol:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

1 ½ m. afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen
Mensen die ziek zijn of verkouden worden verzocht thuis te blijven; komt u toch naar de kerk
als zieke dan kunt u door de coördinator teruggestuurd worden
We kerken in de Mariatsjerke
We kunnen ongeveer 30 kerkgangers plaatsen, inclusief kerkenraad, dominee en koster;
huisgenoten mogen bij elkaar zitten
Bij binnenkomst zijn de deuren geopend, zodat u geen klink hoeft vast te pakken
Buiten op het bordes wordt u gevraagd naar uw gezondheidstoestand
In de hal staat desinfecterende gel die u moet gebruiken
Wachten tot de coördinator u naar uw plaats begeleidt
Eigen liedboek meenemen; er wordt gezongen door voorzangers
Collecten: in de hal worden collecteschalen geplaatst waar u uw bijdrage in kunt doen. Dit kan
natuurlijk ook nog via de bank/giro
Na het einde van de dienst gaat u op aanwijzing van de coördinator naar de uitgang. Wilt u
buiten nog met iemand praten, dan graag op het plein.

•
•

•

Bij allen die een kwetsbare gezondheid hebben volgen we de aanwijzingen van het RIVM die
ons verplicht u te wijzen op de extra risico’s. Wees voorzichtig.
We gaan over tot het reserveren van plaatsen. Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke
Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur Lucian Kingma (589821). Hebt u gereserveerd en
hoort u zaterdag niets, dan bent u van harte uitgenodigd de dienst op zondag bij te wonen.
Als het vol is, komt u als eerste op de lijst voor de volgende week, in dat geval wordt u gebeld.

Wilt u – nog niet – naar de kerk dan kunt u de dienst beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl.

Jarigen/jubileum
Zr. B. de Vries- Eelkema, Ids de Beerstrjitte 7 te Nes is jarig op 12 november.
Voor Ernst en Henny Meinsma- Vlasma is 14 november een feestdag, zij zijn dan 40 jaar getrouwd. Ze
wonen aan de Meinsmawei 6 te Nes.
Voor Piet en Jentske Soepboer- de Jong, Dongeradyk 43 te Dokkum is 17 november een speciale en
feestelijke dag; zij zijn dan 50 jaar getrouwd.
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst over het komende jaar.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 20 november, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
13 november bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Zondag 22 november
Mariatsjerke
Einde kerkelijk jaar
09.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten:1e Binnenlands pastoraat
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: B. Mollema
Bloemendienst: A. Keegstra- Teitsma

Zondag 29 november
Mariatsjerke
1e Advent
09.30 uur: mw. A.C. Plantinga, Ee
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e kerk in actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemendienst: J. vd Zee- Sikkema

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 22 november
Binnenlands pastoraat
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de
gemeente, maar ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn, een luisterend oor, een begrijpend woord. Op deze
Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar
menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat. In deze moeilijke “corona” tijd is het van belang
dat we als gemeente, naast aandacht voor familie van overledenen, ook aandacht hebben voor allen
die, op welke manier dan ook, getroffen zijn door het virus wat rondgaat.
De diaconie
Zondag 29 november
Kerk in actie: Kinderen in de knel
Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid. In veel staatsinternaten in Oekraïne is
de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De
directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen
op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Zij trainen
personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders
of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe methoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de
kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met de adventscollecte.
De diaconie

Uit de gemeente
Overleden
Op 2 november is overleden ons gemeentelid Tjalling Kampstra, hij woonde aan de Nijewei 2 te Nes.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 9 november. We wensen de familie veel sterkte dit
verlies te dragen.
Gedachteniszondag 22 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn
overleden. We gedenken hun leven, hun liefde, hun vriendschap voor Gods aangezicht. In stilte
gedenken we ook degenen die ons ontvallen zijn, wanneer en waar dan ook. Dit alles doen we in
verbondenheid met elkaar als gemeente van Christus, in het vertrouwen dat hun namen geschreven
staan in de palm van Gods hand. Tijdens de dienst op 22 november noemen we hun namen en steken
een kaars aan, zo eren wij onze dierbaren, zo blijven ze bij ons.
Hilda Portier 29 april 1946  30 november 2019
Hiltje Monsma- Cuperus 5 november 1937  5 december 2019
Stijntje Hiemstra- Post 18 november 1922 17 december 2019
Jacob Fokker 18 maart 1944  5 maart 2020
Tetje van der Meulen- Miedema 17 januari 1930 8 april 2020
Einte Akkerman 15 juli 1954  31 mei 2020
Kornelis Sybren Visser 22 oktober 1948  13 juni 2020
Cor Meinema 24 juni 1964  14 juli 2020
Eelke Kooistra 3 juni 1942 30 juli 2020
Tjalling Kampstra 25 maart 1944 2 november 2020
Omdat wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM steekt de dienstdoende diaken dit jaar de kaars
aan en brengt na de dienst kaars, roos en boekje naar de familie.
We willen de familieleden en naasten graag in de gelegenheid stellen om bij de dienst te zijn. Het kan
dus zijn dat er geen plek meer voor u is als u zich aanmeldt. Er is een liturgie aanwezig en deze kan bij
u thuisbezorgd worden zodat u de dienst thuis mee kan maken. Kerkradio Mariatsjerke 970. Graag op
tijd bellen bij een van de kerkenraadsleden!
We reserveren!

•

er wordt gezongen door voorzangers

•

Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur
Lucian Kingma (589821).

Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl.

Jarigen/jubileum
27 november is zr. B. Eelkema- Meinsma. Wierumerwei 4 te Nes jarig.
Voor Jan en Richtje Visser- Heeringa, Keatsbuorren 7 te Nes, is 28 november een speciale dag. Zij zijn
dan namelijk 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en met dit jubileum. Een fijne
dag gewenst met uw naasten (ondanks de corona!) en Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Verhuisd
Lieneke de Vries is verhuisd van Nes naar Ternaard, Riedhússtrj. 28.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 4 december, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
27 november bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Zondag 6 december
Mariatsjerke
2e Advent
11.00 uur: da. H.B. Graafland, Ternaard
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e kerk in actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: W. Pauzenga
Bloemendienst: A. Sijtsma

Zondag 13 december
Mariatsjerke
3e Advent en Fryske tsjinst
11.00 uur: ds. A. Elverdink, Eastermar
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e Bloemen
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemendienst: G. Visser- Cuperus

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 6 december
Kinderen in de knel.
Nederland- kinderen betrekken bij diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te
blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas
zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er zijn voor
deze kinderen en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie. Bij Kids in
Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met
verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen
voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij het (wereld)diaconaat.
De diaconie

Uit de gemeente
Tank
Op 14 novimber wienen wy 40 jier troud. Tige tank foar al jim lokwinsken yn de foarm fan blommen,
kaarten, appkes en tillefoantsjes.
Hertlike groetnis, Ernst& Henny
We reserveren nog steeds!
Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur Lucian Kingma
(589821). Graag niet te vroeg komen, er is plaats genoeg!
Er wordt gezongen door leden van onze gemeente. De kerkenraad ziet graag dat meer gemeenteleden
zich voor het zingen aanmelden, zodat we een rouleersysteem op kunnen zetten. We oefenen vaak
voor de dienst even met elkaar.
Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl. De kerkdienst kan ook
beluisterd worden op het digitale kanaal van de tv, Mariatsjerke 970.

Advent
De kinderen en leiding van de kindernevendienst zijn nu al een poosje bezig met de voorbereiding van
de musical die ze tijdens de 4e Advent zullen laten zien. Elke zondag staat voor in de kerk een bladzijde
uit de Adventsbode die te maken heeft met de musical die de kinderen instuderen. Het is een speciale
uitgave die Kind op Zondag gemaakt heeft voor bij de musical.
Tijdens de 1e Advent heeft Anne Lynn de eerste kaars aangestoken en een gedicht voorgelezen.
Tijdens de 2e Advent steekt Ytsje de tweede kaars aan en leest het gedicht voor.
Tijdens de 3e Advent steekt Marieke de derde kaars aan en leest het gedicht voor.
Tijdens de 4e Advent steekt Jeltsje de kaars aan en zal Anne Lynn het gedichtje voorlezen.
Tijdens de dienst op 1e kerstdag steekt Bettina de kaars aan en zal Pieter het gedichtje voorlezen.
Jubileum
De komende tijd zijn er 3 echtparen die een jubileum vieren, waarvan we 2 noemen.
Dat zijn Enno en Lucian Kingma- Post, Ternaarderwei 25; zij zijn 6 december 35 jaar getrouwd.
Einte en Jannie van der Zee- Sikkema, Pastorijstrj. 4 Wierum, zijn op 18 december 40 jaar getrouwd.
Alvast van harte gefeliciteerd met deze dag, een fijne dag toegewenst met de uwen.
Moderamen
Op 7 december vergadert het moderamen ten huize van Lucian en de week erna, 14 december
vergadert de kerkenraad.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 18 december, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
11 december bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

Zondag 20 december
Mariatsjerke
4e Advent
09.30 uur: musical door de kinderen
van de kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten:1e missionaire collecte
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: B. Mollema
Bloemendienst: L. Kingma- Post

Vrijdag 25 december
Mariatsjerke
1e Kerstdag
09.30 uur: ds. A. Bouman, Leeuwarden
Mmw enkele leden van SDG
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e kinderen in de knel
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: B. Mollema

Zondag 27 december
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. H. F. de Vries, Ternaard
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemen: D. de Jong

Donderdag 31 december
Mariatsjerke
19.30 uur: dhr. Y. Zagema, Damwâld
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: W. Pauzenga

Zondag 3 januari
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. B. G. Keizer, Oostrum
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?
Bloemen: J. Eelkema- Brouwer

Zondag 10 januari
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. J.G. Arensman, Drachten
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong

Koster: ?
Bloemen: A. Keegstra- Teitsma

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 20 december
Nederland- Daarom Kerst: een missionaire collecte. Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren
wagenwijd open te zetten. Veel mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen
mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, met ons mee
te beleven. Met “Daarom Kerst”-cd’s, speciaal bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of
vrienden. Collecteer mee voor de ontwikkeling van deze materialen en activiteiten, zodat zoveel mogelijk
mensen het goede nieuws van Kerst horen.
De diaconie
25 december, 1e Kerstdag
Kinderen in de knel. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de
vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden
misbruikt of verwaarloosd. Juist met kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.
Met Kerst staan we voor een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem
gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven
voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en
onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht aan
vluchtelingenkinderen in Griekenland! Van harte aanbevolen.
De diaconie
Fryslân foar Rwanda
Vanuit de organisatie Kerk in Actie is een nieuw goed doel gevonden. Dit wordt breed gedragen door
meerdere gemeenten in heel Friesland. Het heet ‘Fryslân foar Rwanda’ en ook wij als pg Nes-Wierum
doen hieraan mee.
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft 70% van de inwoners van de landbouw,
helaas is er te weinig land beschikbaar en daarom leeft 40% van de bevolking onder de
armoedegrens. Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat er in dit land de genocide heeft plaatsgevonden
en daardoor is nog steeds veel wantrouwen onder de inwoners. Hierdoor is samenwerking soms
moeizaam. Kerk in Actie heeft in Rwanda 3 verschillende projecten en vanuit de zending is ervoor
gekozen om alle 3 projecten voor de komende 3jaar te steunen met een geldbedrag. Ik noem de
projecten in het kort en zal in de volgende Geandewei over alle projecten meer vertellen.
- Presbyteriaanse Kerk. Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
-Zendingsdiaconessen- Rubengera. Met zusters werken aan voldoende eten
-Mawana Unkundwa. Opvang en scholing van weeskinderen

Uit de gemeente
Bedankt
Op 17 novimber wienen wij 50 jier troud.
Eltsenien tige tank foar de protte kaarten, blommen, appkes en tillefoantsjes.
It hat ús tige goed dien.
Groeten fan Piet en Jentske Soepboer
Ut de Sinne te Dokkum.
We reserveren nog steeds!
Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur Lucian Kingma
(589821). Graag niet te vroeg komen, er is plaats genoeg!
Er wordt gezongen door leden van onze gemeente. De kerkenraad ziet graag dat meer gemeenteleden
zich voor het zingen aanmelden, zodat we een rouleersysteem op kunnen zetten. We oefenen vaak
voor de dienst even met elkaar.

Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl. De kerkdienst kan ook
beluisterd worden op het digitale kanaal van de tv, Mariatsjerke 970.
Financiële bijdrage
Nu het jaar bijna ten einde is willen we u eraan herinneren om uw financiële bijdrage voor de kerk (voor
zover u dat nog niet heeft gedaan) nog over te maken.
Voor wie de Geandewei niet automatisch betaalt (€ 20,--) en nog niets heeft overgemaakt dit graag
apart betalen onder vermelding van Geandewei.
U kunt dit doen op banknummer: NL23 RABO 0346 1067 96
t.n.v.de Protestantse Gemeente Nes-Wierum.
College van Kerkrentmeesters

Kaartje
Gemeenteleden die buiten onze gemeente wonen en die we misschien niet meer of weinig zien, kunt u
een kaartje sturen:
Zorgcentrum de Skûle Metslawier 9123 JZ:
Mw. A. de Beer – v.d. Zee, 6-12
Mw. P. Bosgra – de Vries, Stasjonswei 6-16
Metslawier (Thomashuis):
Sippy Keegstra, B.Bekkerstraat 15, 9123 JV Metslawier
Wilco Sijtsma, B.Bekkerstraat 15, 9123 JV Metslawier
Zorgcentrum Dongeraheem Dongeradyk 67, 9101 GC Dokkum:
Mw.A. Mollema – Vriesema, Dongeradyk 67
Dhr. N. Cuperus, Dongeradyk 119
Fam. P. Soepboer, Dongeradyk 43
Zorgcentrum Verpleeghuis Talma Hûs Juliusstrjitte44, 9269 NV Feanwâlden:
mw. A.Torensma – Eelkema, It Hofke
Dhr. J. Smit, voorheen Wierum
Vries:
dhr. D. Post, Rietwal 14, 9481 TP Vries
Mirjam Koolstra, I. de Beerstrj. 30, 9143 WG Nes
Sjouke Wijnsma, Toutenburg, postadres Lindenlaan 6, 9155 AP Raard
Zomerweg 75 1, 9257 ME Noardburgum
Advent
20 december, 4e Advent, gaat het gebeuren. De kinderen van de kindernevendienst gaan een musical
opvoeren. De beamer staat klaar, de teksten en liedjes zijn aangeleerd. We willen zoveel mogelijk
gemeenteleden laten genieten van deze musical, dat betekent dat u zich echt op tijd moet opgeven; zijn
we met heel veel dan kan de musical eventueel 2x gespeeld worden. Pakes en beppes, omkes, tantes,
iedereen is welkom maar wel opgeven dus.
Tijdens de 4e Advent steekt Jeltsje de kaars aan en zal Anne Lynn het gedichtje voorlezen.
Tijdens de dienst op 1e kerstdag steekt Bettina de kaars aan en zal Pieter het gedichtje voorlezen.
1e Kerstdag
Op 1e kerstdag, 25 december, gaat ds. Bouman voor. We vinden het fijn dat we toch in deze dienst een
4-tal muzikanten/ korpsleden van SDG kunnen verwelkomen, zij begeleiden de dienst niet, maar spelen
enkele kerstliederen. Het is na de dienst de bedoeling dat we met elkaar buiten het Ere zij God zingen,
dit onder begeleiding van de muziek.
Jubileum
Sipke en Annie Boersma, Keatsbuorren 14 te Nes zijn 28 december 30 jaar getrouwd. Alvast van harte
gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Verhuisd
Jacob (Jappie) en Sijke Schroor- Weidenaar, Ternaarderwei 54A te Wierum zijn verhuisd naar Dokkum,
Birdaarderstraatweg 123 4. Bedankt voor je werk in de gemeente, Sijke, we wensen jullie een goede
tijd toe in Dokkum.

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten
De zending zamelt al jaren postzegels en ansicht- en geboortekaarten in, deze worden voor vrijwilligers
van Kerk in actie gesorteerd. De postzegels worden verhandeld via nationale en internationale beurzen
en de kaarten worden te koop aangeboden op websites zoals marktplaats.
En met dit geld wordt er
weer goed werk verricht. Bij voorbaat dank.
U kunt de postzegels inleveren in de kerk tijdens kerktijd, u kunt ze ook bij mij in de brievenbus of mocht
u dat fijner vinden wil ik ze ook wel bij u ophalen.
Annemarie van de Glint
Haadstrjitte 30 te Wierum
06-29282980
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 4 weken, op 15 januari 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
8 januari bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

