
 

 

Zondag 28 februari 
Mariatsjerke 
Geen dienst 
Collecten: 1e missionair werk 
      2e kerk 
Bloemen: R. Schroor- Wiersma 
 

Zondag 7 maart 
Mariatsjerke 
Geen dienst 
Collecten: 1e zending 
      2e kerk 
Bloemen: J. Eelkema- Brouwer 
 

Woensdag 10 maart 
Bidstond 
Geen dienst 
Collecten: 1e voedselbank 
      2e kerk 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
28 februari: 40dagentijdcollecte/ Missionair werk 
Voor iedereen een kerk. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk, maar dat betekent niet 
dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. 
Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De 
Protestantse Kerk ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande 
gemeente, want ’oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 
pioniersplekken ontstaan. 
 
7 maart: Zendingscollecte voor Colombia 
 Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd 
van hun vertrouwde plek. Wat betekent dat voor pastorale en diaconale werk? In 2020 in Jeannet 
Bierma namens Kerk in Aktie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met haar studenten 
onderzoekt ze wat er leeft in samenleving en kerk. 
Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen, om te zien naar anderen. 
 
10 maart Bidstond 
Voor de Voedselbank in onze gemeente.  
 

Uit de gemeente 
 
40-dagentijd 
Afgelopen week hebt u van onze kerk de 40-dagentijdkalender gekregen, voor elke dag naar Pasen toe 
een tekst en kleine overdenking. Het thema is dit jaar “Ik ben er voor jou”, we hopen en bidden een 
gezegende tijd op weg naar Pasen. 
 
Jarig/jubileum 
Zr. G. van der Zee- Meinema, Dykstrjitte 12 te Wierum is jarig op3 maart. Mirjam Koolstra, Ids de 
Beerstrjitte 30 viert haar verjaardag op 4 maart. 
Jan en Rennie van Dijk- de Vries, Ids de Beerstrjitte 7,9143 WG Nes, zijn 5 maart 50 jaar getrouwd. 
Van harte gefeliciteerd met deze dag, een fijne dag toegewenst met jullie familie. 
 



 

Kerkenraad 
Het moderamen vergadert op maandag 1 maart en een week later vergaderen de kerkenraad via zoom. 
 
Verhuisd 
Vanuit Hallum zijn in Wierum, Ternaarderwei 21, komen wonen Jelrick van der Wal, samen met partner 
en 3 dochters. Nynke Jitske, Myrthe Riemke en Anna Renske. Hartelijk welkom en we hopen dat jullie 
je snel thuis zullen voelen in Wierum en in onze gemeente. 
 
Bezoekers 
In onze gemeente hebben we veel vrijwilligers. Kosters, schoonmaaksters, de bloemendienst en 
bezoekers. In beide dorpen zijn de bezoeksters actief. Elke bezoeker bezoekt gemeenteleden. Nu zijn 
er gemeenteleden die bezoek van de kerk niet of nauwelijks nodig hebben, andere gemeenteleden 
vinden het fijn dat er zo nu en dan bezoek komt van de kerk. Naast het bezoekwerk is het natuurlijk ook 
mogelijk bezoek te krijgen van de predikant. 
Op dit moment hebben we in beide dorpen nieuwe bezoekers nodig. 
Vindt u het leuk om zo nu en dan een bezoekje te brengen aan een van onze gemeenteleden, bel dan 
Lucian Kingma (589821) of Tineke Fokkinga (589267). 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 12 maart 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag  
5 maart bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 


