Diaconie
Avondmaalscollecte 7 juli: Edukans
Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.
Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk. Miljoenen
kinderen en jongeren wereldwijd hebben die kans nog niet. Wilt u Edukans helpen om de kinderen de
kans geven om zich te ontwikkelen?
Van harte aanbevolen, de diaconie.

Uit de gemeente
Heilig Avondmaal
Op 7 juli mogen we het Heilig Avondmaal vieren. Voor het eerst ‘officieel’ met de kinderen. Zij zijn dan
ook samen met de andere gemeenteleden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit feest. Voor
jullie, jongens en meisjes, wordt een beker klaargezet met druivensap, te herkennen aan een lintje om
de beker. Jenny Eelkema deelt een kleurplaat uit die jullie tijdens de dienst kunnen inkleuren. Tot
zondag.
Overleden
Overleden op 25 juni 2019 zr. Maaike Smit- Koopmans, geboren 26 september 1938 te Wierum.
Vrouw van Jan Smit en moeder van Anna en Allard, Gosse en Tiny en beppe van Johan en Maria en
Anna en Hayo.
Op de rouwkaart staat de trouwtekst :Onze hulp is in den naam des Heeren, die hemel en aarde
gemaakt heeft (Psalm 124:8). Sterke de Heer haar man, kinderen en kleinkinderen.
De afscheidsdienst van Maaike Smit- Koopmans is gehouden op zaterdag 29 juni in de Mariatsjerke te
Wierum.
Thuis
Maandag 24 juni is geopereerd in het MCL onze pastor, ds. Keizer. Er zijn 6 omleidingen geplaatst, het
was een zware operatie, maar zondag 30 juni mocht hij weer naar huis om hier verder weer aan te
sterken. We zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat alles goed is verlopen. Nog geen bezoek, maar
een kaartje is altijd goed natuurlijk. Ds. B.G. Keizer, Terpleane 2, 9125 EE Oostrum.
Verhuisd
Ria Prins, Nes is verhuisd naar St. Jacobiparochie. Stefan en Mathijs van Kammen, Nes verhuisd naar
Oosternijkerk. Renske Sijens, Wierum is verhuisd naar Ternaard. Lieneke de Vries, Nes is verhuisd
naar Broeksterwâld en Jan en Renske Fokker- Damsma zijn verhuisd naar Anjum.
We wensen jullie in je nieuwe woonplaats Gods zegen toe en dat je je maar snel thuis mag voelen.
Als voorkeurslid weer terug verhuisd naar onze gemeente Hedzer Post, Echtenerbrug. Het heeft even
geduurd, maar je naam staat weer in onze gemeente vermeld, Hedzer. Welkom!
Jarig
1 juli viert zr. J. Eelkema- Eelkema , Ids de Beerstrjitte 16 te Nes haar verjaardag.
Jarig op 25 juli br. J. Eelkema van de Nijtsjerksterwei 12 te Nes. U beiden alvast van harte gefeliciteerd
met uw verjaardag, een hele fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het komende jaar.
Kerkdiensten op het digitale kanaal van de tv
Mariatsjerke 970
Johannestsjerke 952
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 26 juli, u kunt kopij inleveren voor 3 weken t/m vrijdag 19 juli
2019 bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

