
Zondag 19 juni 
Johannestsjerke in Nes 
 
09:30 uur Speciale dienst met medewerking van gemeenteleden 
Dienstdoende ambtsdrager: Y.B Eelkema – de Jong 
Koster: B. Mollema 
Collecten: 1e diaconie, 2e kerk 
Organist: Johanna de Jong 
Bloemen: R. Visser-Heeringa 
 

Zondag 26 juni 
Geen dienst, maar we zijn welkom in  
 

Zondag 3 juli 
Mariatsjerke in Wierum,  
 
9.30 uur: dhr. J. van der Meer, Drachten, voorbereiding Heilig Avondmaal 
  
Dienstdoende ambtsdrager: L.A. Kingma-Post 
Koster: S. Teitsma 
Collecten: 1e diaconie 2e kerk 
Organist: J. Koolstra 
Bloemen: H. Meinema-de Beer 
 

Diaconie 

 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 

 

Zondag 3 juli is de diaconie collecte  voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat 

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst 

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. 

Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in 

Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de 

kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze 

zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht 

aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en 

ouders de armoede te doorbreken. 

 

Uit de gemeente 

 

Op zondag 19 juni houden we weer een dienst waarbij gemeenteleden aan de dienst meewerken. 

We gaan zingen uit Johannes de Heer, opwekking en ons liedboek.  

Fijn dat er weer animo is om mee te werken. Een laagdrempelige dienst waarin samen ons geloof 

beleven. Neemt u wel uw liedboek mee? 



  

Verjaardagen: 

Op 21 juni is zr A. Dijkstra-van der Meulen, Waldwei 1, 9143 WX Nes jarig 

Op 25 juni is br C.T. Mulder, Nynke van Hichtumstrjitte 1, 9143 WB Nes jarig, 

Op 29 juni is br N. Cuperus, Dongeradyk 119, 9101 GL Dokkum, jarig 

Op 1 juni is zr J. Eelkema-Eelkema, Ids de Beerstrjitte 16, 9143 WG Nes, jarig 

Wij wensen u allen een mooie dag toe en Gods zegen voor het komende jaar. 

 

Moge God die ons hoop geeft 

u in het geloof geheel en al 

vervullen met vreugde en vrede 

zodat uw hoop overvloedig zal zijn 

door de kracht van de Heilige Geest 

Zieken 

Afgelopen zondag kreeg ik bericht van Annika de Vries-Holtewes dat zij is opgenomen in het 

MCL. Zij moet daar blijven tot de kleine is geboren. We wensen Annika en Hielke veel sterkte 

en bidden voor een goed verloop van de zwangerschap. Voor wie een kaartje wil sturen: MCL, 

Annika de Vries-Holtewes, Afdeling E, K15, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden. 

Tsjerkepaad   

Op zaterdagmiddag 9 juli, 6 en 26 augustus stellen wij onze kerken van 13:30 uur tot 17:00 uur 

open. Wilt u ook eens gastheer of gastvrouw zijn? Voor 6 en 27 augustus zijn we nog op zoek 

naar een aantal vrijwilligers. U kunt u melden bij de scriba.   

Kopij Geandewei 

De volgende Geandewei verschijnt op 8 juli 2022, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 1 juli bij de 

scriba op het volgende emailadres: scriba@pgneswierum.nl. 
 


