Uit de gemeente
Ook de komende 2 weken is het nog niet raadzaam om weer samen te kerken, u kunt via de kerkradio/tv
verschillende diensten beluisteren. Zijn er veranderingen dan hoort u dat zo spoedig mogelijk.
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Toch zou u wat kunnen overmaken, zie daarvoor onderstaande suggesties.
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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
Nigeria – Traumahulp voor slachtoffers Boka Haram.
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen
doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur
van Boka Haram. Onder hen kinderen die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien.
Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet.
Zo'n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen
en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om
in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze
vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.
Het bedrag kan overgemaakt worden naar onze diaconie met de vermelding collecte 3 mei.

In memoriam
Tetje van der Meulen – Miedema
Op woensdag 8 april 2020 is Tetje van der Meulen – Miedema overleden, 90 jaar oud. Zij woonde op
Wierumerwei 2, tegenover de Wiesterwei. Haar wieg stond in Ferwert, als de een na jongste van tien,
in het grote gezin Miedema. Ze ging al jong aan het werk. Eind jaren veertig kwam ze naar Nes, als hulp
in de drukke huishouding van haar zus Wytske aldaar.
Zo vindt ze haar man, Folkert van der Meulen, die dan eerst nog zijn dienstplicht moet vervullen in
toenmalig Nederlands-Indië. Ze trouwen in 1953 in Nes, waar ze drie zonen en een dochter krijgen. Ook
dan weet ze van aanpakken, te meer omdat echtgenoot Folkert weinig thuis is, als organist en dirigent.
De toen nog lang niet gebruikelijke kampeervakantie naar Drenthe was bijvoorbeeld haar werk.
Het kosterswerk in de grote Gereformeerde kerk tegenover hun huis ging haar ook goed af, hoe
ondankbaar enkele taken daarin ook waren Zij leerde autorijden, een groot pluspunt nadat haar man
gepensioneerd was. Samen bezochten ze graag familie, orgelconcerten en de eigen kinderen en
kleinkinderen. Haar inzet voor de kleintjes, in oppas en opvang, was groot. Bij dit alles was zij een
gelovige vrouw, gevoed door de vaste momenten van de zondagse kerkgang en de dagelijkse gebeden
en bijbellezing aan tafel. Trouw was zij ook zeker in haar zorg voor haar man Folkert, toen hij geleidelijk
aan in moest leveren aan vitaliteit. Bijna vijf jaar geleden kwam Tetsje alleen te staan, maar sloeg zich
daar aanvankelijk goed doorheen met hulp van haar kinderen. Grote legpuzzels waren haar passie.
De laatste jaren werden een opgave voor hen met elkaar. Zij waardeerde het zeer om thuis te kunnen
blijven wonen. Haar 90e verjaardag was nog weer ronduit feestelijk, begin dit jaar. Ze voorvoelde haar
einde, maar was niet bang voor de dood. Na een kort ziekbed is zij in vol geloofsvertrouwen
heengegaan. In familiekring - ingegeven door de corona-crisis - hebben we haar op gepaste wijze
kunnen herdenken, in de Johannestsjerke te Nes. Daar hebben we haar lichaam aan de aarde
toevertrouwd.
Ds. B.G. Keizer
Verjaardag
Dinsdag 28 april is jarig br. W. Heerma, Foarstrjitte 2 te Nes,30 april hoopt zr. A. Zwiers- Tiersma,
Tsjerkeplein 2 Wierum haar verjaardag te vieren. 5 mei is jarig br. W. Eelkema, Wierumerwei 4 te Nes.
U allen alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst met uw naasten.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 15 mei, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 8 mei bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl.

