Uit de gemeente
Pasen
De afgelopen week hebt u de diensten van Pasen kunnen volgen op kerkdienst gemist in de kerk van
Anjum. Het voelt vreemd om op zo’n manier naar de kerk te gaan, maar wat is het fijn om op zo’n manier
kerk te zijn. Op het moment van dit schrijven is het onbekend hoe het de komende tijd wordt opgevuld,
maar u kunt natuurlijk de diensten beluisteren die op Omrop Fryslân te horen zijn. Als u via de kerkradio
een dienst wil beluisteren, dan zijn er nog wel meer mogelijkheden.
In de week naar Pasen toe heeft de kerkenraad het jaarverslag en een bos tulpen bij u gebracht. Wij
vonden als kerkenraad een mooie manier om te laten blijken dat er om u gedacht wordt.
Diensten
Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken, zie daarvoor
onderstaande suggesties.
Diaconie:

Jongeren doorleven Paasverhaal, NL 52 ABNA 041 41 41 415, t.n.v. Jeugdwerk PKN
o.v.v. collecte 40dagentijd

Diaconie:

Onderwijs kansarme kinderen India, NL 89 ABNA 0457457 457, t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. Paascollecte

Diaconie:

Bedrag over maken naar diaconie van onze gemeente NL33RABO03461.34.455

Kerk:

Bedrag over maken naar onze gemeente. NL23RABO03461.06.796

Zie ook op de website van onze gemeente, daar is een link naar de uitzending. www.pgneswierum.nl

Ferstoarn
Ofrûne wike, 8 april, is stoarn ús gemeentelid zr. Tetje van der Meulen – Miedema,90 jier âld.
“As Josels net meigeane, lit ús hjir dan net wei gean” út Exodus 33: 15 stiet boppeoan de roukaart.
Troch beheining is de ôfskiedstsjinst hâlden yn famylje rûnte op sneon 11 april yn de Johannestsjerke
te Nes. Jo kinne de famylje kondolearje fia memori.nl/Tetje van der Meulen-Miedema, in kaartsje kin
fansels ek. Wy winskje de bern, bernsbern en bernsbernsbern in protte sterkte ta de kommende tiid.
Verjaardag
Op 16 april hoopt Wilco Sijtsma, wonende in het Thomashûs te Metslawier, zijn 39 e verjaardag te vieren.
Vanwege het corona-virus mag hij geen tot nauwelijks bezoek ontvangen. Een kaartje sturen zou heel
fijn zijn. B. Bekkerstraat 15, 9123 JV Metslawier. Ook kunt u - nog - een kaartje sturen naar Sippy
Keegstra, hetzelfde adres, die 31 maart jarig was, ter bemoediging.
Ook jarig op 16 april is br. J. de Vries, Ids de Beerstrjitte 7 te Nes, en zr. T. de Beer- Venema, Wiesterwei
24 te Nes mag haar verjaardag vieren op 22 april. U allen, alvast van harte gefeliciteerd, toch ondanks
de maatregelen van de corona, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor de toekomst.
Verhuisd binnen onze gemeente
Peter van der Zee, Almere, is verhuisd naar Leeuwarden, Frouwesân 137.
Verhuisd in Dokkum naar Parksteeg 18, Klaas Hendrik Dijkstra.
Kerkenraad
De kerkenraad zou de komende week vergaderen, maar heeft dit even voor uit geschoven tot na 28
april, hopelijk horen we van de regering dat er hier en daar wat meer ruimte komt voor bijeenkomsten.
Zijn er zaken die besproken moeten worden dan kunt u altijd contact opnemen met Lucian, of andere
leden van de kerkenraad.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 1 mei, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 24 april bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl

