Uit de gemeente
Pinksteren
Zondag 31 mei mogen wij Pinksteren vieren, de verlichting met de Heilige Geest.
In een gebedenboekje van Toon Hermans staat onderstaand gedicht tegen; lees het en laat het over je
heen komen.
Seizoenen
En toen het nieuwe licht kwam
kwam het nieuwe licht in mij
en toen het nieuwe groen kwam
kwam het nieuwe groen in mij
en toen de nieuwe zon kwam en lachte
lachte de nieuwe zon in mij.
Zo heeft het moeten zijn
het donker, de pijn, het verdriet,
de eenzaamheid, het lag achter me
toen het nieuwe licht kwam.
Je kunt het niet oproepen
of aansteken
het komt wanneer het komt.
Laat het zo
laat het over je heen komen
alles komt uit Zijn hand.
Verjaardag
29-05-2020 zr. W. Boltjes- Hiemstra, Th. Jellesstrj. 13 Wierum
03-06-2020 br. E. Kooistra, Waadwente, afd. Tjalk kamer 12, Dokkum
07-06-2020 br. W. Koopmans, Aak 12 Wierum
08-06-2020 zr. A. de Beer- van der Zee, Skûle, k. 6-12, Metslawier
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het
komende jaar.
Kerkdiensten
Afgelopen weken hebt u kunnen horen en lezen wat de richtlijnen rondom het corona-virus voor onze
kerk betekent. Per juni mag de kerk weer open t/m 30 personen, na 1 juli is de verruiming er t/m 100
personen.
De kerkenraad heeft besloten om weer open te gaan na 1 juli, in de maand ervoor kunnen we dan kijken
wat er nodig is om weer open te gaan voor kerkdiensten.
Anderhalve meter afstand in de kerk, geen zang, het is vreemd om op die manier weer te gaan kerken.
Komende weken gaat het cvk en kerkenraad bekijken hoe we dat vorm kunnen gaan geven in onze
beide kerken.
Er moet een protocol opgesteld worden over het handhaven van de richtlijnen.
In deze Geandewei leest u dus nog een dienst in de kerk te Anjum, hoe het per 7 juni en verdere
zondagen in de andere kerken zal gaan is bij het maken van deze Geandewei bij mij niet bekend. U
kunt echter altijd de dienst in Anjum bekijken.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 12 juni, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 5 juni bij de scriba, of via
de mail scriba@pgneswierum.nl

