
 

 

Zondag 6 juni 
Mariatsjerke  
11.00 uur: ds. L. Adema, Metslawier 
Ouderling van dienst: J. Sijtsma- Brouwer 
Collecten: 1e Werelddiaconaat 
2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: D. de Jong 
 

Zondag 13 juni 
Mariatsjerke 
09.30 uur: da. L. van Buuren, Wierden 
Ouderling van dienst: J. Sijtsma- Brouwer 
Collecten: 1e diaconie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: R. Schroor- Wiersma 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
Zondag 6 juni Werelddiaconaat. 
Kwetsbare kinderen en vrouwen in Oeganda sterk maken. Moeders zijn de ruggengraat van de 
Oegandese samenleving. Maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maakt hun leven zwaar. Met steun 
van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en 
dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen 
ze meer verdienen. Voor het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo 
worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 
 
Zondag 13 juni Collecte voor Rwanda   
Fryslan foar Rwanda Project 2  
Met zusters werken aan gezond eten.   
In het kleine dichtbevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de 
landbouw. Omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners, leeft veertig procent onder de 
armoedegrens. Met de genocide van 1994 nog vers in het geheugen, is er nog veel onderling 
wantrouwen tussen inwoners. 
Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio: de zusters trainen 
ieder jaar 150 boeren en boerinnen. Door te vertellen over moderne landbouwmethoden kan er meer 
opbrengst uit de grond gehaald worden, daarnaast wordt er verteld over de veeteelt en het houden van 
bijvoorbeeld kippen, konijnen en varkens.  
Ze praten ook over milieubescherming, spaargroepen, gezondheid, gezinsplanning, man-vrouw-
verhoudingen en huiselijk geweld. Mede door deze training kunnen ze hun gezin voeden en verdienen 
ze voldoende geld om hun kinderen naar school te laten gaan. De zending beveelt deze collecte van 
harte bij u aan.                                                
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 

Uit de gemeente 
 
Jarig 
7 juni is jarig br. W. Koopmans, Aak 12, 9142 VJ Wierum; een dag later op 8 juni is zr. A. de Beer- van 
der Zee, Stationsstr. 6-12, 9123 JZ Metslawier jarig. Een hele fijne verjaardag toegewenst en Gods 
zegen voor het komende jaar. 
 
 
 
 



 

Werkgroep lichtere kerkvorm 
 
Op dinsdag 1 juni is de werkgroep weer bij elkaar geweest om verder te praten over een lichtere vorm 
van kerkzijn.  
We delen dit vervolgens graag op 13 juni met de gemeente en wel na de kerkdienst. We hebben er alle 
vertrouwen in dat er mooie ideeën op papier zullen komen. Om als lichte kerk verder te gaan is een 
uitdaging, maar ook een prachtige kans die wij met beide handen aangrijpen! 
 
In de dienst op 13 juni gaat voor onze oud-predikant Lisette van Buuren. Het is alweer een aantal jaren 
geleden dat zij ‘onze’ predikant was, het is fijn om elkaar weer eens te zien en te horen. 
 
Mariatsjerke  
De kerk is zoals u weet weer open, bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, maar wilt 
u de dienst wel beluisteren dan kan dat. Ga naar het digitale kanaal van de tv Mariatsjerke 970 of 1970. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 18 juni 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 
11 juni bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 
Trouwen 
In de vorige Geandewei hebt u gelezen dat Hielke de Vries en Annika Holtewes gingen trouwen.  
De Johannestsjerke in Nes werd weer eens gebruikt. Met familie en vrienden werd het een fijne dienst. 
Op de foto het gelukkige bruidspaar. 
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