Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
6 september
Werelddiaconaat:
Ghana- een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het
droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen
veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun
van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders op. Daarnaast
organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan
de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk en daarmee neveninkomsten
naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Helpt u mee!?
13 september
JOP “Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop”. Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij
deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken
ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk bezoekers is niet
betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij
kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap.
Collecteer mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van
verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen het voetspoor
van Jezus te gaan.
20 september
Kerk in Actie- Zending. Wereldwijd – Versterk de kerk Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil
een licht op een berg zijn: een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven.
Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land
waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze
kerken in de minderheid. Bijvoorbeeld bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en
noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.
Helpt u mee deze kerken te versterken?

Uit de gemeente
Jarigen/jubilea
Geen jarigen deze periode, maar wel een jubileum. Jappie en Gerda de Vries, Mokselbankwei 2 te
Moddergat vieren op 8 september dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag
toegewenst.
Kerkdiensten
De afgelopen 2 weken hebben we gemeend de kerk te sluiten vanwege oprukkend coronavirus. Op
30 augustus is de kerk weer opengegaan en ten tijde van de uitgave van deze Geandewei is de dienst
met drs. Simonides uit Burdaard geweest.
Woensdag 3 september hebben we in de Mariatsjerke te Wierum een gemeenteavond gehad. In de
volgende Geandewei komt een verslag hierover.
Wilt u – nog niet – naar de kerk dan kunt u de dienst beluisteren op de kerkradio Mariatsjerke 970.
Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl; deze Geandewei is voor 3
weken.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 25 september, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 18
september bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

