Diaconie
Zondag 15 sept. Zendingscollecte. “Bouw de kerk in Syrië weer op”
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere
manieren zijn sporen achter gelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de
achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen liggen in puin. Veel kerken en scholen
zijn verwoest. Langzamerhand wordt het weer veiliger, keren de inwoners terug en beginnen met de
wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis.
De kerk is het middelpunt en het hart van dorp en wijk en als de kerk weer functioneert, komt er weer
leven. Ongeacht hun afkomst of godsdienst worden mensen door de kerk geholpen en ondersteund
bij het opstarten van en bedrijfje of het volgen van een opleiding. Helpt u mee om mensen in Syrië
weer nieuwe hoop te geven?
De diaconie / zending

Uit de gemeente
Pastoralia
In Wierum beleeft oud-scriba Kees Visser (Ternaarderwei 40) gelukkig enig positief effect van de
chemokuur die hij ondergaat. Een tussentijdse controle viel gunstig uit, waardoor zijn ernstige vorm van
kanker beter te verdragen is. We wensen hem en zijn dierbaren veel sterkte.
Beste gemeenteleden
Na bijna twee jaar sluit ik mijn pastorale hulpdiensten af. We hebben wel en wee gedeeld, samen
gebeden en gedankt en daarin Gods ontferming en nabijheid mogen ervaren. Hartelijk dank voor uw
openheid en vertrouwen jegens mij. Het ga u goed.
Ds. Bernard Keizer
Pastoraat
Vanaf 1 september is ds. G. van Wieren, Lou Sânen 1, 9137 RE Oosternijkerk onze pastor. Ds. Van
Wieren is op de woensdag beschikbaar voor gesprek en/of bezoek. Wilt u een verzoek aan ds. Van
Wieren regelen via de ouderling of de scriba?
In memoriam Ids de Beer 2-2-1948 – 23-8-2019
Op 29 augustus hebben wij definitief afscheid moeten nemen van Ids de Beer.
Hij overleed aan de gevolgen van leukemie. Na de ontdekking ervan reageerde hij geweldig op de
verstrekte medicijnen. De artsen stonden er verbaasd naar te kijken. Ids hield hoop.
Na een maand of acht brak de dam die werd opgeworpen door de medicijnen. Er was geen houden
meer aan. Ook nu hield hij hoop. “Als ik eerst maar weer wat beter ben . . ..”
Ids had geen gemakkelijk leven. Te vroeg geboren (couveuses waren er nog niet), in korte tijd weer
terug naar het ziekenhuis in verband met een longontsteking, al vroeg aan de bril enz.
Hij kwam met veertien jaar van school, ging aan het werk op de boerderij, de (wegen-)bouw en later in
de fabriek (Prins, Philips). Tot de laatste werkgever failliet ging. Hij was toen 46 jaar, te jong voor
pensioen en te laag opgeleid voor ander werk. Dat hij “zijn eigen huis moest opeten” heeft hem altijd
pijn gedaan. “Als je zuinig bent geweest, word je daarvoor gestraft.”
Hij was geen man voor de eerste rij maar kon nooit “nee” zeggen als men hem ergens voor vroeg.
Was altijd in voor hand- en spandiensten. Hoewel net na de oorlog te zijn geboren had alles wat
ermee te maken had zijn interesse. Kasten vol boeken, video’s en/of cd’s had hij verzameld.
Eveneens alles over (oude) tractoren en machines voor de landbouw, van ploegen tot dorsmachines.
Hij kon er veel van vertellen. Hoewel hij ‘ongeletterd’ was, had hij tevens een wijde blik over de
problematiek in de wereld. Er ging geen moment voorbij of hij zette een boom op. Maar aan alles komt
een eind. Zoals zo treffend werd gezegd: “de oude pruttelpot pruttelt niet meer”.
Na een ingetogen gedachtenisdienst hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht, omringd door
familie, buren, vrienden en bekenden.
Kindernevendienst
Zondag 15 september begint de kindernevendienst weer. Alle kinderen krijgen een uitnodiging om met
elkaar weer aan een nieuw seizoen te beginnen. Van harte welkom.

Jarig
Zr. D. Kingma- de Jong, wonende Nijtsjerksterwei 7 te Nes, viert 26 september haar verjaardag.
Voor Edward en Annie Corton- Boltjes, Pastorijstrjitte 8 te Wierum, is 16 september een heuglijke dag.
Zij mogen dan vieren dat ze 25 jaar getrouwd zijn.
Alvast van harte gefeliciteerd, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het komende jaar.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 27 september, u kunt kopij inleveren voor 3 weken t/m vrijdag
20 september 2019 bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

