Zondag 22 november
Mariatsjerke
Einde kerkelijk jaar
09.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten:1e Binnenlands pastoraat
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: B. Mollema
Bloemendienst: A. Keegstra- Teitsma

Zondag 29 november
Mariatsjerke
1e Advent
09.30 uur: mw. A.C. Plantinga, Ee
Kindernevendienst
Ouderling van Dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e kerk in actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Koster: J. Visser
Bloemendienst: J. vd Zee- Sikkema

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 22 november
Binnenlands pastoraat
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de
gemeente, maar ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn, een luisterend oor, een begrijpend woord. Op deze
Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar
menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open staat. In deze moeilijke “corona” tijd is het van belang
dat we als gemeente, naast aandacht voor familie van overledenen, ook aandacht hebben voor allen
die, op welke manier dan ook, getroffen zijn door het virus wat rondgaat.
De diaconie
Zondag 29 november
Kerk in actie: Kinderen in de knel
Oekraïne – School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid. In veel staatsinternaten in Oekraïne is
de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De
directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen
op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Zij trainen
personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders
of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe methoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de
kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met de adventscollecte.
De diaconie

Uit de gemeente
Overleden
Op 2 november is overleden ons gemeentelid Tjalling Kampstra, hij woonde aan de Nijewei 2 te Nes.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 9 november. We wensen de familie veel sterkte dit
verlies te dragen.
Gedachteniszondag 22 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn
overleden. We gedenken hun leven, hun liefde, hun vriendschap voor Gods aangezicht. In stilte
gedenken we ook degenen die ons ontvallen zijn, wanneer en waar dan ook. Dit alles doen we in
verbondenheid met elkaar als gemeente van Christus, in het vertrouwen dat hun namen geschreven
staan in de palm van Gods hand. Tijdens de dienst op 22 november noemen we hun namen en steken
een kaars aan, zo eren wij onze dierbaren, zo blijven ze bij ons.
Hilda Portier 29 april 1946  30 november 2019
Hiltje Monsma- Cuperus 5 november 1937  5 december 2019
Stijntje Hiemstra- Post 18 november 1922 17 december 2019
Jacob Fokker 18 maart 1944  5 maart 2020
Tetje van der Meulen- Miedema 17 januari 1930 8 april 2020
Einte Akkerman 15 juli 1954  31 mei 2020
Kornelis Sybren Visser 22 oktober 1948  13 juni 2020
Cor Meinema 24 juni 1964  14 juli 2020
Eelke Kooistra 3 juni 1942 30 juli 2020
Tjalling Kampstra 25 maart 1944 2 november 2020
Omdat wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM steekt de dienstdoende diaken dit jaar de kaars
aan en brengt na de dienst kaars, roos en boekje naar de familie.
We willen de familieleden en naasten graag in de gelegenheid stellen om bij de dienst te zijn. Het kan
dus zijn dat er geen plek meer voor u is als u zich aanmeldt. Er is een liturgie aanwezig en deze kan bij
u thuisbezorgd worden zodat u de dienst thuis mee kan maken. Kerkradio Mariatsjerke 970. Graag op
tijd bellen bij een van de kerkenraadsleden!
We reserveren!

•

er wordt gezongen door voorzangers

•

Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur
Lucian Kingma (589821).

Verder kunt u eventuele berichten lezen op de site www.pgneswierum.nl.

Jarigen/jubileum
27 november is zr. B. Eelkema- Meinsma. Wierumerwei 4 te Nes jarig.
Voor Jan en Richtje Visser- Heeringa, Keatsbuorren 7 te Nes, is 28 november een speciale dag. Zij zijn
dan namelijk 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en met dit jubileum. Een fijne
dag gewenst met uw naasten (ondanks de corona!) en Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Verhuisd
Lieneke de Vries is verhuisd van Nes naar Ternaard, Riedhússtrj. 28.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 4 december, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
27 november bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

