
 

 
Zondag 17 oktober 
Mariatsjerke 
9.30 uur: mevr. M.E. Folbert – vd Heijden, Ternaard 
Dienstdoend ambtsdrager: W. Pauzenga 
Koster: S. Teitsma 
Collecten: 1e diaconie 2e kerk 
Organist: J. Koolstra       
Bloemen: B. van der Wagen - Bos 
 
Zondag 24 oktober 
Johannestsjerke 
Speciale dienst 
9.30 uur: dhr. J. van der Meer, Oosternijkerk 
Dienstdoend ambtsdrager: Y.B. Eelkema-de Jong 
Koster: J. Eelkema 
Collecten: 1e diaconie 2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: H. Meinsma - Vlasma 
 
Diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
Zondag 17 oktober 
Werelddiaconaat. Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst. In het noorden van 
Kameroen kunnen de boeren maar vier maanden in het jaar zaaien en oogsten: alleen in het 
regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te 
weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren 
landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De 
kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een 
vreedzame samenleving. 

Zondag 24 oktober 
De collectie is deze keer voor de diaconie. 

Uit de gemeente 
 
Verhuizing 
 
Verjaardagen 
 
Vacatures bezoekers 
Tijdens de vorige vergadering zijn de bezoekers voorafgaand aan de vergadering langsgekomen. We 
zijn blij en dankbaar dat iedereen heeft aangegeven door te willen gaan met de bezoeken. Echter 
staan er nog wel 2 vacatures open voor de bezoeken in Wierum. Mochten er gemeenteleden zijn die 
dit willen oppakken, dan mogen zij zich aanmelden bij de scriba.  
 
Daarnaast roepen we u als gemeenteleden ook op om om u heen te kijken. Zijn er mensen die wel 
een bezoekje kunnen gebruiken? Meld dit dan vooral, we zijn er voor elkaar. Zowel voor mensen 
binnen, als buiten de gemeente. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 29 oktober 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 
22 oktober bij de scriba of via de mail naar annika-holtewes@live.nl.   


