
 

 

Zondag 25 april 
Mariatsjerke  
11.00 uur: ds. E. van der Veer, Ferwert 
Ouderling van dienst: J. Sijtsma- Brouwer 
Collecten: 1e binnenlands diaconaat 
2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: B. vd Wagen- Bos 
 

Zondag 2 mei 
Mariatsjerke  
09.30 uur: mw. M.E. Folbert- vd Heijden, Ternaard 
Ouderling van dienst: T. Fokkinga- Swart 
Collecten: 1e diaconie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: J. vd Zee- Sikkema 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
Zondag 25 april, Binnenlands diaconaat. 
Vrolijkheid in asielzoekerscentrum. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger 
dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook 
onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert St. De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor jongeren 
en kinderen in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De 
Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun 
veerkracht versterken. 

Van harte aanbevolen. 
 

Uit de gemeente 
 
Jarig/jubileum 
30-04 A. Zwiers- Tiersma, Kerkplein 2, 9141 TM Wierum 
05-05 W. Eelkema, Wierumerwei 4, 9143 VB Nes 
9 mei a.s. mogen Jan Gerrit en Jetty Fokker- Eelkema, Nijewei 7, 9143 WN Nes hun 35- jarige trouwdag 
vieren. Allen alvast van harte gefeliciteerd met deze dag, een fijne dag toegewenst met uw naasten en 
Gods zegen toegewenst voor het komende jaar. 
 
Kindernevendienst 
Wij, als leiding van de kindernevendienst, hebben de kinderen van de kindernevendienst een 
Paasattentie gebracht. Aangezien de kopij al heel vroeg in Leeuwarden moest zijn, konden de foto’s 
niet meer geplaatst worden. Vandaar dat ze er nu in staan. 

Vriendelijke groet namens de leiding, Geethika 
 
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. 
 
 
Kerkenraad 
Dinsdag 13 april is de gemeentevergadering in de Mariatsjerke geweest. Een belangrijke bijeenkomst, 
omdat we als kerkenraad in gesprek wilden met onze leden. Praten over hoe nu verder met onze 



 

gemeente. In het jaarverslag wat aan alle gemeenteleden uitgedeeld is, was ook een info bijgevoegd 
over de toekomst van onze kerk.  
Met Willem de Boer, lid van het Breed moderamen van Fryslân, hebben we gesproken wat er nodig is 
om verder te kunnen. Wilt u het verhaal lezen, wat Willem de Boer ons heeft verteld, dan kunt u die 
vragen aan de scriba. 
Aangezien er genoeg leden waren, konden we stemmen.  
Er is gekozen voor optie A:  
Nes/Wierum gaat door als zelfstandige gemeente onder de regels van lichter bestuur. Voorwaarde is 
wel dat enkele gemeenteleden zich beschikbaar stellen als ambtsdragers. We zoeken dus enkele 
gemeenteleden die zich in willen zetten voor de gemeente, achter de schermen mee willen doen aan 
het regelen van een lichter bestuur. Bij het maken van deze kopij hebben zich al 2 jonge leden van onze 
gemeente zich aangemeld om met ons te praten en van gedachten te wisselen over onze toekomst. 
Wie geeft zich ook op? 
 
Het moderamen is geweest op 19 april, de kerkenraad vergadert een week later, op 26 april. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 7 mei 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 30 
april bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 
 
 


