Zondag 31 oktober
Mariatsjerke
9.30 uur: mevr. ds. J.G. Arensman, Drachten
Dienstdoend ambtsdrager: L. Kingma – Post
Koster: S. Teitsma
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: R. Visser - Heeringa

Woensdag 3 november
Mariatsjerke
Dankstond, Fryske Tsjinst
19.30 uur: drs. T.R.A. Simonides, Burdaard
Dienstdoend ambtsdrager: W. Pauzenga
Koster: H. de Beer
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: Y.B. Eelkema - de Jong

Zondag 7 november
Johannestsjerke
9.30 uur: ds. P. Beintema, Dokkum
Dienstdoend ambtsdrager: Y.B. Eelkema - de Jong
Koster: O. K. de Graaf
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: R. Schroor - Wiersma

Diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 31 oktober
De collecte is deze zondag voor de diaconie
Woensdag 3 november: Jannie in mission -Hoop en herstel brengen door vaardigheden en het
evangelie
Jannie Dijkstra uit Ee woont sinds juli 2019 als zendelinge in Zambia. Hier werkt
ze voor Operatie Mobilisatie. In de afgelopen maanden is Jannie verhuisd naar Ndola, de basis van
Operatie Mobilisatie heeft haar gevraagd te helpen met het opzetten van een centrum waar les
gegeven kan worden in naaien en patroontekenen. Zo kunnen de dames een vorm van inkomen
genereren.
Haar eerste termijn van 2 jaar was in juli afgelopen. Nu is ze wat ze noemt een lange termijn zendeling
wat betekent dat ze dit werk blijft doen tot ze het gevoel krijgt dat God wil dat ze iets anders gaat
doen. De afgelopen 2 jaar had ze vaste sponsors voor haar maandelijkse kosten, nu deze jaren
voorbij zijn moet Jannie weer meer op zoek naar nieuwe sponsors om haar budget op orde te houden
zodat ze door kan gaan met haar goede werk.
De zending beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan.
Zondag 7 november: Zendingscollecte bestemd voor het project sterke en weerbare vouwen in
Guatemala
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een
vrouwencentrum voor pastorale studies, waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet
stoppen en strijdt voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een
theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk en samenleving. Dit geeft hun

zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp
nodig hebben na huislijk geweld.

Uit de gemeente
Mutaties
Mevr. M. Smit, Tjotterstraat 18, 8937AS LEEUWARDEN van: Protestantse gemeente De Fontein.
Mevrouw M. Smit heeft aangegeven weer lid te willen zijn van onze gemeente. Marijke welkom terug
in onze gemeente.
Mevr. J. Koopmans - van der Zee is van de Iniastrjitte 40, 9141VG WIERUM verhuisd naar:
Dongeradyk 67 K209, 9101GC DOKKUM. Mevrouw Koopmans-Van der Zee blijft voorkeurslid van
onze gemeente.
Verjaardagen
Op 29 oktober is mevr. B. de Vries-Eelkema, Ids de Beerstrjitte 22, 9143 VZ Nes jarig. We wensen u
samen met uw naasten een hele fijne verjaardag en Gods zegen voor het komende jaar.
We leven mee:
Op 4 oktober jl. is de broeder F. Schroor in het MCL geopereerd (Adres: Unit 2, Kamer 8 I.C. Postbus
888, 8901 BR Leeuwarden). Het was een zware operatie en het herstel gaat langzaam. Ondertussen
ligt hij na een onrustige tijd nogsteeds in het ziekenhuis en lijkt het iets beter te gaan. Het is nu een
kwestie van afwachten hoe het verder zal gaan. Laten we bidden voor hem en zijn naasten.
Zuster M. van der Meulen is kort opgenomen geweest in het MCL. Daar heeft zij te horen gekregen
dat zij erg ziek is en daarvan niet zal herstellen. Zij is na haar verblijf in het ziekenhuis naar de
Waadwente, afdeling Punter, Kamer 13 in Dokkum (Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum)
gegaan. Laten we haar in onze gebeden gedenken.
Ook in onze gemeente zullen er broeders en zusters zijn die thuis ziek zijn, een operatie moeten
ondergaan, zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis. neerslachtig zijn of misschien juist opgelucht omdat
het leven er opeens beter uitziet dan verwacht.
Heer, U kent de tranen, de gebeden,
de moeiten en het machteloze verdriet.
We vragen U om uw nabijheid en uw troost.
Omring hen met uw kracht.
Wees voor hen en naast hen en om hen heen.
Amen.
Gemeenteavond
Op 3 november om 19:30 uur is de dankstonddienst in het “Frysk.” Na de dienst is de
gemeenteavond. U bent van harte welkom in de dienst en we zien u na de dienst graag bij de
vergadering. Er is koffie met koek en we willen u dan graag op de hoogte stellen van onze
vorderingen. Samen kunnen we meer!
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 29 oktober 2021, u kunt kopij inleveren tot
vrijdag 5 november bij de scriba of via de mail naar annika-holtewes@live.nl.

