Zondag 16 augustus
Mariatsjerke
11.00 uur: mw. M.E. Folbert- vd Heijden, Ternaard
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e Kerk in Actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?
Bloemendienst: D. de Jong

Zondag 23 augustus
Mariatsjerke
09.30 uur: ds. H. Vlasman, Readtsjerk
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?
Bloemendienst: G. Visser- Cuperus

Zondag 30 augustus
Mariatsjerke
11.00 uur: drs. T.R.A. Simonides, Burdaard
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?
Bloemendienst: H. Meinema- de Beer

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
16 augustus
Collecte voor Kerk in Actie, Zending.
Rwanda- Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening.
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers
van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een plek in de
kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkeloosheid, armoede
en geweld en krijgen training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal
arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te
kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde
“Lichtgroepen” waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Uit de gemeente
Jarigen
16 augustus is jarig Dirk Post, hij wordt verpleegd in Vries, Rietwal 14 9481 TP. Dirk wordt 48 jaar.
Op de 22e augustus viert zr. T. Dijkstra- Jansma, Ids de Beerstrjitte 3 te Nes haar verjaardag. En op
5 september viert ze. J. Soepboer- de Jong, Dongeradyk 43 te Dokkum haar verjaardag. U allen alvast
van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Overleden
Op 30 juli is overleden Eelke Kooistra, voorheen wonend in Nes, maar al een paar jaar verblijvend in de
Waadwente te Dokkum. Op donderdag 6 augustus was de afscheidsdienst in de aula van Damwâld en

is Eelke Kooistra begraven op de Algemene begraafplaats van Broeksterwâld. We wensen zijn vrouw
Dirkje en de familie veel sterkte toe.
Kerkdiensten
Voor de komende drie diensten die hierboven vermeld staan, hoeft u niet te reserveren. U wordt naar
uw gezondheid gevraagd en u wordt naar een zitplaats gebracht.
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 de verzen die opgegeven worden en Johanna 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 Mariatsjerke 970.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 4 september, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 28
augustus bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

