Zondag 8 november
Mariatsjerke, Wierum
Voorbereiding HA
09.30 uur: ds. J. van Buuren, Kollum
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten:1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: R. Schroor- Wiersma

Zondag 15 november
Mariatsjerke, Wierum
Heilig Avondmaal
09.30 uur: ds. C.W. Neef, Kollum
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e project Peru
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: nnb
Bloemendienst: J. Eelkema- Brouwer

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Avondmaalscollecte
Deze zondag willen we graag een project steunen in Peru. De stichting Holanda- Perú (HoPe) werkt
samen met de armste bevolking van Cusco en wijde omgeving. Met als doel terugdringen van armoede,
zorgen voor goed onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee draagt HoPe bij aan het gevoel voor
eigenwaarde en de emancipatie van achtergestelde bevolkingsgroepen. Helpt u mee?
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 koster;
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 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.

Jarigen/jubileum
Zr. B. de Vries- Eelkema, Ids de Beerstrjitte 7 te Nes is jarig op 12 november.
Voor Ernst en Henny Meinsma- Vlasma is 14 november een feestdag, zij zijn dan 40 jaar getrouwd. Ze
wonen aan de Meinsmawei 6 te Nes.
Voor Piet en Jentske Soepboer- de Jong, Dongeradyk 43 te Dokkum is 17 november een speciale en
feestelijke dag; zij zijn dan 50 jaar getrouwd.
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst over het komende jaar.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 20 november, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
13 november bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

