
 

  

Uit de gemeente 
 
Kerstmusical ‘Het beste nieuws’  
Zondag 20 december 2020 was het dan eindelijk zover! Na twee maanden oefenen hebben de kinderen 
van de kindernevendienst de kerstmusical ‘Het beste nieuws’ opgevoerd in de Mariatsjerke.  
 

 
 
De kerstmusical ging over de poging van de redactie van de kleine krant ‘De Adventsbode’ om overeind 
te blijven, met maar 7 abonnees. De concurrenten van de kleine kwaliteitskrant zijn de heren Hollefraas 
en Bollefraas, die met hun Larieblad veel lezers aantrekken door hun sensationele verhalen, die echter 
niet altijd de waarheid vertellen.  
In de Adventstijd wil de Adventsbode een kerstspecial maken over het ware verhaal van kerst, terwijl 
het Larieblad aandacht wil besteden aan mensen die alleen zijn met de kerstdagen, waarbij op het 
gemoed van de mensen wordt gewerkt. Jongste medewerker van ‘De Adventsbode’ bedenkt tijdens een 
redactievergadering het idee om alleen maar goed nieuws in de krant te zetten, want daar worden de 
mensen blij van. Alleen is er zoveel goed nieuws? De redactie bedenkt dat ze het beste de mensen 
kunnen vragen voor het goede nieuws, dan kunnen ze een krant vullen met alleen maar goed nieuws! 
De lezers waarderen dit initiatief zeer, nemen weer een abonnement op De Adventsbode en de krant 
kan blijven bestaan!  
 
Wij hopen dat u van de kerstmusical heeft genoten! Wij hebben er met veel plezier aan gewerkt!  
 
In verband met alle coronamaatregelen hebben wij de musical ook opgenomen. Alle leidsters van de 
kindernevendienst hebben deze beelden digitaal beschikbaar. Wilt u graag de musical zien, dan kunt u 
contact opnemen met Aletta, Jenny, Trientsje of Geethika.  
 
Jubileum 
Rienk en Baukje Sijens- van der Zee, Ternaarderwei 26 Wierum zijn 17 janauar 35 jaar getrouwd. Van 
harte gefeliciteerd met dit jubileum en een hele mooie dag toegewenst met de familie. 
 
Tank. 
Wy wolle elkenien betankje foar de lokwinsken, kaarten en blommen foar ús 40e houliksjubileum. 
 
Einte en Jannie vd Zee  
 



 

 
Verhuisd 
Pietje Visser- Holwerda, Ternaarderwei 40 Wierum is verhuisd naar Damwâld, Johannes Douweswei 
30. 
In de dienst van 20 december kon u een briefje meenemen met het adres van Thomas van der Zee, 
echter hij is verhuisd naar een andere kamer, vandaar nu nog weer het nieuwe adres. 
Thomas van der Zee, Bonifatiushuis, kamer 202, Jachthavenstraat 28, 8605 BW Sneek. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 29 januari 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag  
22 januari bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 


