Uit de gemeente
Pastoralia
Na maanden van onduidelijkheid heeft Marijke Smit (Iniastrjitte 17, Wierum) onlangs een plek kunnen
krijgen in een verzorgingshuis. Voorlopig is haar adres: Woonzorgcentrum Skilhiem, afd. Brokaad 13,
Nije Poarte 33, 9051 MB Stiens. Onder de goede zorgen van dit overzichtelijke huis heeft zij het daar
naar de zin. Zij vindt er de nodige rust, die haar in Wierum ontbrak en die door actieve omwonenden en
ambulante zorg haar ook niet geboden konden worden, althans niet voor lange tijd. Wel is het voor haar
een grote overgang, als geboren en getogen Wierumse. Berichten uit de gemeente zal zij erg op prijs
stellen. We wensen haar Gods onmisbare zegen.
Hartelijke groet,
Ds. B.G. Keizer
Jarig/jubileum
Twee jarigen deze keer. Jarig op 7 juni br. W. Koopmans, Aak 12 te Wierum en 8 juni zr. A. de Beervan der Zee, wonend Skûle, k 6-12 te Metslawier. Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een
mooie dag toegewenst met de uwen en Gods zegen voor het komende jaar.
Voor Cor en Hannie Meinema- de Beer, Iniastrjitte 30 te Wierum is 9 juni een heuglijke dag, zij zijn dan
namelijk 30 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Kerkenraad
Het komt voor dat gemeenteleden verhuizen buiten onze gemeente Nes Wierum, maar toch betrokken
willen blijven bij onze gemeente. Het is zaak om dat aan de nieuwe gemeente kenbaar te maken, anders
staat u ingeschreven bij de nieuwe gemeente, terwijl u dit niet wilde. Zo ontdekten we de afgelopen tijd
dat gemeenteleden wel een financiële bijdrage gaven en meeleefden met de gemeente, maar dus niet
bij ons ingeschreven stonden.
Tsjerkepaad 2019: opening is dit jaar in Anjum, zaterdagmiddag 29 juni.
De kerken in onze gemeente zijn open op 13 juli, 3 augustus en 7 september, ’s middags van 13.00 tot
17.00 uur. Het thema dit jaar is Kerk en Kunst en het kan zijn dat enkele gemeenteleden hun werk in de
kerk laten zien.
De eerste gesprekken met Oosternijkerk zijn van start gegaan, op 2 juli gaan we als kerkenraad weer
samen in gesprek. We gaan bespreken wat we als 2 gemeenten nodig hebben om samen verder te
gaan.
Waarschijnlijk hebt u het wel gehoord dat het orgel in de Johannestsjerke opgeknapt is, vorige week
moest er nog enig werk aan gebeuren, maar nu is het weer helemaal up-to-date.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 14 juni, u kunt kopij inleveren t/m donderdag 6 juni 2019 bij de
scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

