Diaconie
Zondag 25 aug. (H.A.) Collecte voor Bijbels in China.
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 60.000 mensen die tot deze
groep horen, zijn er 40.000 christen. Zij willen graag een Bijbel in hun eigen taal.
Het Nieuwe Testament is inmiddels vertaald, nu wordt gewerkt aan het Oude Testament. Voor mensen
die niet kunnen lezen, is er een alfabetiseringsprogramma. Helpt u Kerk in Actie mee bij de verspreiding
van de Bijbel op het Chinese platteland?.
De diaconie.

Uit de gemeente
Pastoralia
De afgelopen weken waren voor Ids de Beer (Wâldwei 5) niet gemakkelijk. Aan zijn vorm van leukemie
blijken de behandelende artsen niets meer te kunnen doen. Hij voelt zich ook erg verzwakt en vermoeid.
Wij hopen en bidden dat de levensavond hem niet te zwaar zal vallen.
De familie Visser (Ternaarderwei 40) moet helaas onder ogen zien dat man, heit en pake Kees Visser
lijdt aan een ernstige vorm van longkanker. Alleen een chemokuur kan hem hopelijk enige verbetering
bieden. Maar de beruchte bijwerkingen blijven hem momenteel niet bespaard. We wensen hem en zijn
vrouw veel sterkte.
Allen die kampen met ziekte en moeite wensen we goede moed en Gods nabijheid.
Hartelijke groet,
Ds. Bernard Keizer

Afscheid ds. Keizer
Zoals u in bovenstaand stukje hebt kunnen lezen is ds. Keizer voorzichtig weer begonnen met het af
leggen van bezoekjes. Tot 1 september is hij als pastor bij onze gemeente werkzaam. Na 1 september
zal ds. Van Wieren uit Oosternijkerk dit werk over nemen. Dankbaar mogen we terugkijken op de tijd
die ds. Keizer als pastor onze gemeente heeft gediend. Nu is de tijd van afscheid gekomen en we
wensen hem en z’n vrouw nog goede jaren in gezondheid in Oostrum.
Na de Avondmaalsdienst van 25 augustus staan we nog kort stil bij dit afscheid. Na de dienst kunt u
hem dan nog de hand schudden. We zien ds. Keizer natuurlijk nog wel weer terug, maar dan vooral als
gastpredikant.
Tentdienst 1 september
Wierum heeft op 29,30,31 augustus dorpsfeest met als thema Talenten. Op zondag 1 september wordt
dit feest afgesloten met een feestelijke dienst in de tent. De dienst begint om 10 uur en gospelkoor Our
Choice uit Lauwersoog heeft speciaal hiervoor een dienst gemaakt met ook het thema Talenten. Na de
dienst wordt u koffie, thee of ranja aangeboden en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten. We hopen
op een prachtige en feestelijke dienst. Iedereen is van harte welkom.
Jarig
22 augustus zr. T. Dijkstra- Jansma Ids de Beerstrjitte 3, Nes
2 september zr. H. Fokker- Riemersma, Nijewei 7, Nes
5 september zr. J. Soepboer- de Jong, Dongeradyk 43, Dokkum
23 augustus zijn Henk en Tietsje Meijer- Duinstra, Ternaarderwei 18 te Wierum, 45 jaar getrouwd.
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en de trouwdag, een 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 6 september, u kunt kopij inleveren voor 3 weken t/m vrijdag
30 augustus 2019 bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

