Van de diaconie
Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen, 26 januari
Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op
eigen locatie een interactief spel. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in
verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen
waarin het Bijbelverhaal centraal staat. Collecteer mee zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven
ontwikkelen voor jeugd binnen èn buiten de kerk.
De diaconie
2 februari: Heilig Avondmaal, Werelddiaconaat Oeganda
Goed boeren in een lastig klimaat.
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds
onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden
onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk In Actie boerengezinnen in hun strijd om
het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van
gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers
aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel
inkomen. Helpt u mee om de boeren in Oeganda te helpen?
De diaconie

Uit de gemeente
Gebedsweek
De week van 19 t/m 26 januari is de Week van Gebed. Er gebeurt genoeg in de wereld, in de kerk en
in het persoonlijke leven om samen voor te bidden. Ik stel voor deze week twee keer bij elkaar te komen
voor een halfuur gebed. Dinsdag 21 januari van 19.00 tot 19.30 uur in It Koetshûs (aan de Foeke
Sjoerdsstrjitte) en donderdag 23 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Master Sinnemahûs in
Wierum. Graag zie ik je op (één van) beide data.
Hartelijke groet,
ds. Geert van Wieren
Verjaardag
Op 29 januari viert br. P. Soepboer, Dongeradyk 43 te Dokkum zijn verjaardag. Een paar dagen later,
de 2e februari is jarig zr. A. Torensma- Eelkema; zij woont in het Talmahûs te Feanwâlden, afdeling It
Hofke. Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.
Mutaties
Verhuisd van Groningen naar Dokkum, Lyceumweg 3 Hester van der Zee met zoon Zeno.
Jan Gerrit en Jetty Fokker- Eelkema zijn tijdelijk verhuisd van de N. van Hichtumstrj. 2 naar
Nijtsjerksterwei 1 te Nes.
.
Verjaardagsfonds
Kon voor Wierum de opbrengst van het verjaardagsfonds al in de vorige Geandewei worden vermeld,
nu is ook voor Nes het totaalbedrag van het afgelopen jaar bekend. Er is € 382,41 binnengekomen.
Allemaal bedankt, ook de dames, die ervoor hebben gezorgd dat de envelopjes weer binnenkwamen.
Johanna de Jong
Kerkenraad
31 januari om 5 uur ’s middags bent u van harte welkom in de Pipenâle te Wierum, we gaan met een
grote groep lekker eten. Fijn dat zoveel mensen zich voor dit uitje hebben opgegeven. De onkosten zijn
€ 7,50; een drankje erbij moet u zelf betalen.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 7 februari, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 31 januari bij de scriba,
of via de mail scriba@pgneswierum.nl

