Uit de gemeente
Kindernevendienst zondag 23 juni 2019
Tijdens de kindernevendienst van zondag 23 juni nemen wij afscheid van Anna en Nynke. Zij zullen na
de zomervakantie verder gaan als havoleerlingen in Dokkum. Wij wensen Anna en Nynke een goede
start op hun nieuwe school toe. Tijdens de dienst zullen we Anna en Nynke nog een aandenken geven
dat zij hopelijk goed kunnen gebruiken in deze leuke maar ook spannende tijd.
Tijdens de kindernevendienst van deze zondag gaan wij creatief aan de slag met een project van Nellie
Markus. Mevrouw Markus heeft ons benaderd of wij mee willen doen om kinderen in Mexico door middel
van creatieve projecten hun zelfvertrouwen terug te geven. Tijdens de kerkdienst zal er voor deze
projecten worden gecollecteerd, maar wij als kindernevendienst krijgen daar ook iets voor terug. We
hebben al een filmpje gekregen van 10 minuten waarin Mexicaanse kinderen vertellen over hun leven
in Mexico. Daarbij hebben wij ook een aantal vragen gekregen voor onze Nederlandse kinderen. Daarna
gaan wij hier in Wierum tekeningen maken. Deze tekeningen worden opgestuurd naar Nellie Markus en
wanneer zij weer naar Mexico gaat, neemt zij de tekeningen mee, zodat de kinderen daar weten dat er
in Nederland ook kinderen aan hen denken. Meer informatie over Nellie Markus op de website:
www.nelliemarkus.nl
Omdat het de laatste zondag kindernevendienst is van dit schooljaar, mogen de kinderen weer voor
aanvang van de dienst in het Master Sinnemahûs worden gebracht. Aan het einde van de dienst komen
wij weer terug voor het afscheid van Anna en Nynke en kunnen we hopelijk al wat mooie tekeningen
laten zien die naar Mexico zullen gaan.
Het team van de kindernevendienst
Jarig/jubileum
21 juni is jarig zr. A. Dijkstra- van der Meulen, Woudweg 1 te Nes, 29 juni is het verjaardagsfeest van
br. N. Cuperus, Dongeradyk 119 te Dokkum.
Zo aan het eind van juni mogen we nog 2 bruidsparen feliciteren met hun 35- jarig huwelijksjubileum.
Op de 28ste juni zijn dat Jan en Jenny Visser- Scholten, wonende aan de Snikke 7 te Wierum en op de
29ste juni Ate en Maaike Cuperus- Boltjes, Ternaarderwei 15 te Wierum.
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 5 juli, u kunt kopij inleveren voor 3 weken t/m vrijdag 28 juni
2019 bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

