Van de diaconie
16 februari: Werelddiaconaat, Kameroen.
Samen werken aan een stabiele toekomst.
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door
lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door
onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en inwoners van dit gebied werkt Kerk in
Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen de boeren om via duurzame landbouw voldoende
voedsel te verbouwen. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking
in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.
De diaconie

Uit de gemeente
Tige tank……
…..foar alle lokwinsken, blommen en de steapel kaarten by ús 55 jier trouwen.
It hat ús tige goed dien.
Jikke en Sjouke de Jong.
Verjaardag/jubilea
12 februari viert br. F. Schroor, Pastorijstrjitte 12 te Wierum zijn verjaardag. Op 20 februari is het de
beurt aan zr. J. Koopmas- vd Zee, Iniastrjitte 40 te Wierum. U beiden alvast van harte gefeliciteerd met
uw verjaardag, een fijne en gezegende dag toegewenst met uw naasten.
Klaas en Janke Akkermans, Aak 8 te Wierum zijn op 13 februari 50 jaar getrouwd. Een week later 20
februari zijn Frans en Reino Schroor, Pastorijstrjitte 12 Wierum ook 50 jaar getrouwd. U ook alvast van
harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.
Mutaties
Op 1 februari is verhuisd naar Kollum, zr. H. Fokker- Riemersma, zij woonde aan de Nijewei 7 te Nes
en haar nieuwe adres wordt Beatrixstraat 5 te Kollum. Een beetje dichter bij haar man die in
Meckamastate woont. We wensen u een goede tijd toe en dat u zich snel thuis mag voelen in de nieuwe
gemeente.
Verhuisd van Anjum naar Kollumerzwaag, Koarteloane 2 Renske Fokker- Damsma. Ook jou wensen
we een goede tijd toe in Kollumerzwaag.
Nieuw binnengekomen uit Ee, Christine Visser. Zij is komen wonen aan de Noarderwei 22 te Nes.
Hartelijk welkom Christine, hopelijk voel je je snel thuis in onze gemeente.

Geboren: MILOU
Hoera!! Een dochter en klein zusje!
Milou is geboren op 25 januari 2020 en is het tweede kindje van Reimer Dirk en Janita Torensma, Milou
is het zusje van Luana; zij wonen aan de Nynke van Hichtumstrjitte 14 te Nes.
Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter. We wensen en bidden Gods zegen over haar
leven.
Kerkenraad
31 januari hebben wij als gemeente in de Pipenâle een buffet gehad, met zo’n 45 mensen was het
gezellig en wat ook belangrijk was, lekker gegeten. Voor herhaling vatbaar.
Het volgende uitje is de filmavond op 13 maart. Deze wordt gehouden in het master Sinnemahûs.

Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 21 februari, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 14 februari bij de
scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

