Collecten
14 juni
Dorpskerken willen van betekenis zijn.
Binnen de Protestantse kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van
betekenis te blijven voor elkaar en voor het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van
ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met
deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude
gronden.
21 juni
Collecte voor het Werelddiaconaat.
In het kader van Wereld vluchtelingendag is vandaag de collecte voor Columbia- Opvang en hulp
ontheemden. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering
en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van
vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het gewapend
intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of land verjaagd.
Ze belanden in arme bevolkingswijken in de stad. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in
Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook
ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Helpt u mee om dit mogelijk
te maken?
28 juni
Diaconiecollecte.
U kunt uw bijdrage storten op de rekening van de diaconie met de datum erbij. Van harte aanbevolen.
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796

Uit de gemeente
Ferstoarn
Op in prachtige dei, mei syn leafsten om him hinne, is samar ynienen weirekke Einte Akkerman,
berne 15 july 1954 en ferstoarn op 31 maaie 2020.
Man fan Anneke Akkerman- Holwerda en heit fan Jozien en Benedictus en Pieter en Alice.
Pake fan Eldert, Marthe, Jente en Elza.
Op sneon 6 juny l.l.hat de famylje ôfskie nommen yn de Mariatsjerke te Wierum.
Wy winskje Anneke, de bern en bernsbern in protte sterkte ta de kommende tiid
Zondag 14 juni viering Heilig Avondmaal
Zondag 14 juni hopen we opnieuw met elkaar het heilig Avondmaal te vieren. Dit doen we op vrijwel
dezelfde wijze als Witte Donderdag. Wie mee wil vieren met brood en wijn zorgt zelf voor een stukje
brood en een bekertje wijn/druivensap. Zet dit voorafgaand aan de dienst klaar. Op het moment dat in
de dienst het brood in de schaal ‘rondgaat’ kun je zelf ook het stukje brood nemen. Op het moment dat
de beker ‘rondgaat’ neem je zelf ook een slokje uit de beker. Op deze manier kunnen we samen de
maaltijd vieren, al zijn we op afstand van elkaar. Dat maakt de viering niet minder, wel anders. Al zijn
we fysiek niet bij elkaar door de Geest zijn we met elkaar verbonden en vormen we samen de
gemeenschap van gelovigen. Het is de Geest die ons samenbindt, niet de ruimte.
Pastoraat
Bij pastoraat denken we vandaag in het bijzonder aan Kees en Pietje Visser uit Wierum. Kees is al
geruime tijd ernstig ziek. Hij heeft longkanker en kan niet meer geholpen worden. De laatste tijd worden
zijn krachten minder en ligt hij meer en meer op bed. Zijn situatie geeft de nodige zorg en spanning bij
zijn vrouw en (klein)kinderen. Wij bidden God om Zijn zegen en dat Hij hen moed geeft en het
geloofsvertrouwen sterkt.
Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren

Berne
FLEUR ANTINE
Oant de moanne en werom, sa mâl binne wy mei dy
Dit sizze Hans Anema en Diana de Graaf, Lotte en Nyls, nei de berte fan harren famke en suske.
Fleur Antine is berne op 20 maaie en wennet oan de Nijewei 14, 9143 WN Nes.
Tige lokwinske mei de berte fan jim famke; dat se yn leafde opgroeie mei.
Bedankt
Beste mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten, mooie bloemen, telefoontjes en lieve woorden die we mochten
ontvangen van velen die dicht bij ons staan, voor ons 60-jarig huwelijksjubileum.
Wieb en Bontje Eelkema
Verjaardag
Op 21 juni is jarig zr. A. Dijkstra- van der Meulen, Wâldwei 1 te Nes; 29 juni is het de verjaardag van br.
N. Cuperus, Dongeradyk 119 te Dokkum. Zr. J. Eelkema- Eelkema, Ids de Beerstrjitte 16 te Nes, is jarig
op 1 juli. Gelukkig mag u wat meer mensen op uw verjaardag begroeten, van harte gefeliciteerd en een
hele fijne dag met uw naasten. Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Mutaties
Jan Gerrit en Jetty Fokker zijn verhuisd van de Nijtsjerksterwei naar Nijewei 7 in Nes.
Petra Meinema, Th. Jellesstr. 12 Wierum is verhuisd naar Ee, Fivershof 24. We hopen dat jullie je snel
thuis zullen voelen op je nieuwe adres.
Zr. Henny Dijkstra- Bergsma, Wâldwei 6 te Nes, is overgeschreven naar de Chr. Ger. Kerk te Dokkum.
Een hele mooie tijd toegewenst in je nieuwe gemeente.
Kerkdiensten
De kerkenraad heeft besloten om weer te gaan kerken op 5 juli. In een brief die u allen één dezer weken
krijgt, staat het protocol waar we ons aan moeten houden voor, tijdens en na de dienst.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 3 juli. U kunt kopij inleveren tot vrijdag 26 juni bij
de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

