Uit de gemeente
Overleden
Mei kriich en moed hat hy striden foar alles wat him leaf wie.
Fol respekt sjogge wy werom hoe’t hy mei syn siikwêzen omgie,
altyd mar ynleverje en dochs bleau hy posityf.
Hy seach altyd wol ljochtpuntsjes om him oan fêst te hâlden.
Tankber binne wy foar alles wat hy foar ús betsjut hat,
Wy sille him ferskriklik misse.
Sa skriuwe Hannie Meinema- de Beer, de bern Kees en Eelkje Anna, Astrid en Christiaan en Samantha
en de bernsbern Kornelis Harmen en Oane Renze oer it ferstjerren fan harren man, heit en pake

Cor Meinema
berne op 24-06-1964 en ferstoarn op 14-07 2020.
Op moandei 20 july is de besletten tsjinst west yn de Mariatsjerke te Wierum.
Mutaties
Overgeschreven naar de Protestantse kerk te Dokkum br. K.H. Dijkstra, Parksteeg 18 te Dokkum,
voorheen Wâldwei 6 te Nes.
Ingekomen in onze gemeente van Hantumhuizen br. S.F. Overdijk, Noarderwei 26 te Nes en van
Metslawier br. G. van Dijk, Ids de Beerstrjitte 32 te Nes.
We wensen u een goede tijd toe in uw nieuwe gemeente.
Jarigen
25-07 zr. P. Talma- Minnema, Ternaarderwei 19 Wierum
25-07 br. J. Eelkema, Nijtsjerksterwei 12 Nes
31-07 zr. J. de Jong- de Beer, Aak 2 Wierum
02-08 zr. J. Eelkema- Brouwer, Nijtsjerksterwei 12 Nes
02-08 br. J. Visser, Keatsbuorren 11 Nes
04-08 zr. M. van der Meulen, Foarstrjitte 17 Nes
06-08 zr. K. Post- Visser, Iniastrjitte 10 Wierum
06-08 br. S. de Jong, Aak 2 Wierum
11-08 zr. A. Mollema- Vriesema, Dongeraheem k 201 Dokkum
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Kerkdienst
Voor de eerstvolgende drie diensten die hierboven vermeld staan, hoeft u niet te reserveren maar
…… vol is vol!
Na drie weken kerken waarbij we de eerste dienst zo’n dertig personen konden verwelkomen, de tweede
een kleine 20 personen en de derde dienst ongeveer 24 personen willen we nu drie diensten proberen
zonder dat er gereserveerd hoeft te worden. Wel wordt u naar uw gezondheid gevraagd en wordt u naar
een zitplaats gebracht. Het is dan wel zo dat vol vol is.
U vraagt zich misschien af waarom steeds in Wierum, maar dat komt omdat de consistorie in Nes te
klein is. Daar kan maar één persoon in.
Er kunnen in Wierum ongeveer 55 tot 65 personen in de kerk. We mogen niet zingen/spreken omdat er
in de kerk geen ventilatiesysteem is.
We lezen c.q. zingen in gedachten de liederen die opgegeven worden en de organist speelt de melodie.
Op de site van onze kerk www.pgneswierum.nl kunt u het protocol nog eens nalezen en de dienst is te
beluisteren op de kerkradio Kabelnoord Mariatsjerke kanaal 970.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 14 augustus, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 7
augustus bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl.

