Zondag 25 oktober
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. L. Adema, Metslawier
kindernevendienst
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten:1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: H. Meinsma-Vlasma

Zondag 1 november
Mariatsjerke
09.30 uur: ds. J. G. Arensman, Drachten
kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e kerk in actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: S. Teitsma
Bloemendienst: S. Schroor- Weidenaar

Woensdag 4 november
Mariatsjerke
Dankstond
19.30 uur: ds. J. de Gier, Dokkum
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e dankstond
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: ?

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 1 november.
Kerk in Actie: Indonesië- kerk met vrouwen in de hoofdrol.
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de
vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen
die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven.
Kerk in Actie ondersteunt op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve
vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne,
voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte!
Dankstond collecte op 4 november
De dankstond collecte is deze keer voor Afrika.
In Afrika heerst een sprinkhanenplaag waardoor oogsten worden vernietigd en hongersnood dreigt. We
willen als kerken graag een financiële bijdrage leveren om te voorkomen dat de mensen daar niets meer
te eten hebben. Helpt u mee? Van harte aanbevolen.
De diaconie.

Uit de gemeente
We gaan weer reserveren!
Dit protocol is een handreiking om de richtlijnen van de overheid de erediensten te houden.
Nog even een herinnering hoe het protocol te volgen.

Algemene afspraken / protocol:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

1 ½ m. afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen
Mensen die ziek zijn of verkouden worden verzocht thuis te blijven; komt u toch naar de kerk
als zieke dan kunt u door de coördinator teruggestuurd worden
We kerken in de Mariatsjerke
We kunnen ongeveer 30 kerkgangers plaatsen, inclusief kerkenraad, dominee en kosters;
huisgenoten mogen bij elkaar zitten
Bij binnenkomst zijn de deuren geopend, zodat u geen klink hoeft vast te pakken
Buiten op het bordes wordt u gevraagd naar uw gezondheidstoestand
In de hal staat desinfecterende gel die u moet gebruiken
Wachten tot de coördinator u naar uw plaats begeleidt
Eigen liedboek meenemen, er wordt gezongen door 2 voorzangers
Collecten: in de hal worden collecteschalen geplaatst waar u uw bijdrage in kunt doen. Dit kan
natuurlijk ook nog via de bank/giro
Na het einde van de dienst gaat u op aanwijzing van de coördinator naar de uitgang. Wilt u
buiten nog met iemand praten, dan graag op het plein.
Bij allen die een kwetsbare gezondheid hebben volgen we de aanwijzingen van het RIVM die
ons verplicht u te wijzen op de extra risico’s. Wees voorzichtig.
We gaan over tot het reserveren van plaatsen. Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke
Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur Lucian Kingma (589821). Hebt u gereserveerd en
hoort u zaterdag niets, dan bent u van harte uitgenodigd de dienst op zondag bij te wonen.
Als het vol is, komt u als eerste op de lijst voor de volgende week, in dat geval wordt u gebeld.

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.
Ring gevonden
Er is een paar weken geleden een ring gevonden in de Mariatsjerke. Op de website is een foto geplaatst,
als het uw ring is neem dan contact op met Lucian.
Jarigen
26-10 zr. G. Eelkema- Visser, Ids de Beerstrjitte 22 Nes
07-11 zr. G. Visser- Kingma, Muntjesteeg 1 Wierum.
Allebei van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een hele fijne dag toegewenst met uw naasten en
Gods zegen voor het komende jaar.
Afscheid
Henny Dijkstra uit Nes gaat binnenkort verhuizen naar Dokkum; al meer dan 40 jaar heeft zij de
Geandewei bezorgd bij onze gemeenteleden. Henny, heel hartelijk bedankt voor je werk voor de kerk.
Baukje heeft voor een attentie gezorgd en Attie Keegstra neemt haar bezorging over.
Kindernevendienst
Vanaf 25 oktober hebben wij als kindernevendienst elke week dienst. We beginnen gelijk in het Master
Sinnemahûs omdat we moeten oefenen voor de kerstmusical en we hebben onze tijd wel nodig.
Groet namens de leiding,
Geethika
Kerkenraadsvergadering
Op 26 oktober vergadert het moderamen bij Lucian. Een week later houden we onze
kerkenraadsvergadering. Aanvan 19.30 uur.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 6 november, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
30 oktober bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

