Diaconie
Werelddiaconaat-collecte 11 augustus
De Kerk in Actie collecte van deze zondag is bestemd voor onderwijs in Zuid-Afrika.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief, omdat ze opgroeien in een
gewelddadige omgeving. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie hen de cirkel van armoede
en uitzichtloosheid te doorbreken. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en leren via bijbelonderwijs normen
en waarden. Ze krijgen zelfvertrouwen door theater, muziek en kunst. En wat het belangrijkste is: Sue,
de kinderwerkster en haar collega's, blijven de kinderen trouw totdat ze volwassen zijn en op een goede
plek zijn beland.
Van harte aanbevolen, de diaconie.

Uit de gemeente
Thuis
Deze keer een heel ander bericht. Want al een aantal weken zat ik niet naast een bed, op bezoek in het
ziekenhuis of bij u thuis in Nes en Wierum. Nee, ik lag onverwachts zelf in MCL. Nu ben ik al weer drie
weken thuis. Het was heel goed om persoonlijk, ja aan den lijve, te ervaren wat het meeleven van
mensen je doet. De tientallen kaarten die u me stuurde uit de gemeente hebben me werkelijk goed
gedaan, geholpen om de weg van het herstel in te slaan. Trouwens, zo als een mens ineens ‘lyts man’
is en niks meer kan, zo kan een mens soms ook al wonderlijk snel weer opveren en iets van zichzelf
terugvinden. Met Gods hulp. Inderdaad, mij past nu innige dankbaarheid, voor de grote en kleine genade
die ik mocht ervaren. En juist ook in het besef dat dit niet vanzelfsprekend is, maar eerder een zegening,
zoals we die mogen tellen, groot en klein.
Zelf hoop ik vanaf de tweede week van augustus weer wat huisbezoeken te kunnen doen. Eind van de
maand zou het mooi zijn om elkaar te treffen in de kerkdienst te Nes.
Hartelijk groeten,
Ds. Bernard Keizer
Bedankt
Iedereen bedankt voor de mooie kaarten, bloemen en telefoontjes die wij mochten ontvangen op onze
trouwdag .
Groeten van Jan en Jennie Visser
Tank
Hjirbij wolle wij eltsenien tank sizze foar it omtinken rûn de sykte en nei it ferstjerren fan myn leave
man, ûs heit, pake en oerpake, Rients Christiaan Visser.
De leechte bliuwt, mar safolle omsjen fersachtet it fertriet en jout de moed om fjirder te gean.
Famylje Visser
Jarig
02-08-2019 zr. J. Eelkema- Brouwer, Nijkerksterwei 12, Nes
02-08-2019 br. J. Visser, Keatsbuorren 11, Nes
04-08-2019 zr. M. van der Meulen, Foarstrjitte 17, Nes
06-08-2019 zr. K. Post- Visser, Iniastrjitte 10, Wierum
06-08-2019 br. S. de Jong, Aak 2, Wierum
11-08-2019 zr. A. Mollema- Vriesema, Dongeraheem, kamer 201
16-08-2019 br. D. Post, verpleegd in Vries, Rietwal 24, 9481 TP
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het
komende jaar.
Verhuisd
Br. R. Beintema is verhuisd van de Ternaarderwei 7 naar Snikke 5 te Wierum.
Kerkdiensten op het digitale kanaal van de tv
Mariatsjerke 970
Johannestsjerke 952

Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 16 augustus, u kunt kopij inleveren voor 3 weken t/m vrijdag
9 augustus 2019 bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl.

