Uit de gemeente
Gebedsweek
In de week van 19 t/m 26 januari is de Week van Gebed. Zoals in de vorige Geandewei al vermeld, lijkt
het mij zinvol om daar aandacht aan te besteden. Er gebeurt genoeg in de wereld, in de kerk en in het
persoonlijke leven om samen voor te bidden. Ik stel voor deze week twee keer bij elkaar te komen voor
een halfuur gebed. Dinsdag 21 januari van 19.00 tot 19.30 uur in It Koetshûs (aan de Foeke
Sjoerdsstrjitte) en donderdag 23 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Master Sinnemahûs in
Wierum. Graag zie ik je op (één van) beide data.
Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren
Overleden
Hilda Portier, Foarstrjitte 3 op 30-11-2019;
Hiltje Monsma- Cuperus, op 05-12-2019
Wij gedenken STIJNTJE HIEMSTRA-POST
Geboren op 18 november 1922 te Ternaard
overleden op 17 december 2019 te Metslawier
U wijst mij de weg naar het leven, Psalm 16:11
Dit is de trouwtekst van Stijntje en Folkert. Een mooie tekst om samen zo te starten. Zoals het ook mooi
is om Gods zegen te vragen en te ontvangen voor je huwelijk. Er spreekt ook een verlangen uit om het
leven te leven mét God. Als je met God leeft, wil dat niet zeggen dat er in je leven geen moeilijkheden
zullen komen. Maar je mag erop vertrouwen dat juist ook in de moeilijkheden God nabij is. Moeilijkheden
zijn Stijntje dan ook niet gespaard gebleven. Financieel rond zien te komen in een krappe tijd. Een
doodgeboren kindje, miskramen, je man verliezen. Altijd hard gewerkt, altijd druk. Het was ook een groot
gezin met een groot leeftijdsverschil. Tussen de oudste en de jongste zit wel 23 jaar. Stijntje heeft lang
in de luiers gezeten. Jo leare my it libbenspaad, zegt de Fryske Bibel. Het geloof en de Bijbel hebben
altijd een grote rol gespeeld in haar leven. Hoe ze haar geloof beleefd heeft weten we niet zo goed.
Stijntje had moeite om te praten over haar diepere gevoelens.
Ze laat ons wel iets zien waar ze haar kracht uit putte. Door elke avond uit de Bijbel te lezen en uit een
dagboekje. En als haar dochters, Maaike en Hiltje, bij haar kwamen werken en bleven eten dan legde
ze het Bijbeltje naast hun bord en vond ze het mooi als zij voor haar uit de Bijbel lazen.
Zo licht ze voor ons toch ook een tipje van de sluier. Niet zozeer in woorden, maar wel in hoe ze deed.
En in de liederen die we in de rouwdienst gezongen hebben. Liederen die ze samen met haar kinderen
uitgezocht heeft. Die liederen laten ons zien wat, en waarin ze geloofde. En hoe zij zich dus staande
kon houden in alles wat het leven haar bracht. Met de Heer aan mijn zijde wankel ik niet, lezen we in
psalm 16.
En als ik de gezongen liederen samenvat dan zien we dat, hoe het ook gaat in je leven, God erbij is. Ga
dus niet alleen door het leven. Wie steunt op Gods erbarmen is nooit alleen!
En als ik mij door God de weg laat wijzen, dan wandel ik in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt
achter mij. Ik weet mij in zijn trouw geborgen. Wat een liefdevolle Vriend is Hij. Zelf zong ze vroeger
deze liederen onder de afwas.
Dit alles is een enorm getuigenis.
Je kunt ook denken aan hoe zij in het leven stond, meelevend en belangstellend. Hoe ze je bedankte
als je bij haar op bezoek was geweest en dat iedereen altijd welkom was.
David heeft het in Psalm 16 ook over een liefelijk land dat voor mij is uitgemeten. Het is een beeld van
de hemel. Hoe de hemel er precies uitziet weten we niet. Maar we mogen geloven en vertrouwen dat
het er goed zal zijn. Dan kun je net als David zeggen: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te
boven. Mijn bestemming is in Uw handen.
Nu er een eind aan haar aardse leven is gekomen geloven wij dat zij haar bestemming bij God gevonden
heeft. Dat mag tot troost voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen zijn.
Marianne Folbert- van der Heijden
Verjaardag
Op 17januari viert zr. T.v.d. Meulen- Miedema van de Wierumerwei 2 te Nes haar verjaardag. Zij wordt
90 jaar.
De 20ste januari is jarig br. P.J. Smidt, Ternaarderwei 10 te Wierum. U beiden alvast van harte
gefeliciteerd met uw verjaardag, een hele fijne dag toegewenst met uw naasten.

Mutaties
Verhuisd van de Nynke van Hichtumstrj. 4 naar Keatsbuorren 14 Nes, Sipke en Annie Boersma.
Verhuisd van de Keatsbuorren 14 naar Nijewei 4 Nes, Henderika Boersma.
Verhuisd van Broeksterwoude naar Dokkum, Koningsvaren 22, Lieneke de Vries.
Binnengekomen in onze gemeente van Leeuwarden naar Nynke van Hichtumstrj. 18 Nes, Lilian van
Dijk
.
Verjaardagsfonds
Voor het verjaardagsfonds in Wierum is er over 2019 een bedrag van €473.65 binnen gekomen,
bestemd voor de bloemengroet. Alle gevers, maar ook de collectanten, hartelijk dank voor uw bijdrage.
Zijn er nog enige personen man/vrouw die mee willen helpen met de verjaardagsbus,
kom dan even langs bij: Wieke Boltjes.
Kerkenraad
Afgelopen week hebt u 2 papieren gekregen van de kerkenraad, de eerste ging over namen noemen
van toekomstige ambtsdragers, zodat de kerkenraad op deze manier op zoek kan gaan. Hebt u dit
papier nog niet ingeleverd, het kan dit weekend nog.
Het 2e papier bevat een uitnodiging voor samen eten, kuier, uitje en film. Graag voor 18 januari
doorgeven welke voorkeur(en) u hebt. Het samen eten is op 31 januari, begint om 5 uur ’s middags en
wordt gehouden in de Pipenâle te Wierum.
Commissie van Kerkrentmeesters
U heeft allemaal een machtiging van de Geandewei gekregen, voor diegene die dit nog niet ingeleverd
hebben, zou U dat alsnog willen inleveren.
In Wierum bij Lucian Kingma, Ternaarderwei 25.
In Nes bij Wynzen Pauzenga, Ids de Beerstrjitte 34.
C. v. Kerkrentmeesters
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 24 januari, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 17 januari 2020 bij
de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

