
 

 

Zondag 23 mei 
Mariatsjerke  
Pinksteren 
09.30 uur: ds. J. de Gier, Dokkum 
Ouderling van dienst: T. Fokkinga- Swart 
Collecten: 1e zending 
2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: H. Meinema- de Beer 
 

Zondag 30 mei 
Mariatsjerke 
Fryske tsjinst 
09.30 uur: ds. P. Beintema, Dokkum 
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post 
Collecten: 1e diaconie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: J. vd Zee- Sikkema 
 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
Pinksterzondag 23 mei 
Zendingscollecte voor Egypte.  
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. 
De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen en ouders om dit juist wel 
te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot 
bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en 
kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste boek. Zo kan de hele familie bijbel lezen. 
Van harte aanbevolen. 
 

Uit de gemeente 
 
Overleden 
Op 9 mei is overleden Sjoukje Visser, Ternaarderwei 44 te Wierum. Op zaterdag 15 mei hebben haar 
man Freddy, haar dochters Hilda en Femke Rienkje en verdere familie en vrienden afscheid van Sjoukje 
genomen. 
 
Trouwe 
It is hast safier, sa skriuwe Hielke de Vries en Annika Holtewes op hun troukaart. Op 28 maaie sille sy 
inoar it ‘ja-wurd’ jaan. Om 19.00 oere is de ynseiniging fan harren houlik yn de Johannestsjerke te Nes. 
Foar in felisitaasjekaart: it adres is De Kamp 1, 9143 WK Nes. 
In hiel moaie dei tawinske mei de seine fan de Hear. 
 
Jarig 
Op 29 mei a.s. viert zr. W. Boltjes- Hiemstra, Th. Jellesstrj. 13, 9141 VB Wierum, haar verjaardag. Alvast 
van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst met uw naasten. 
 
Werkgroep lichtere kerkvorm 
Op dinsdag 11 mei is naar aanleiding van de gemeente vergadering een groep kerkleden 
samengekomen over het voortzetten in een lichtere kerkvorm. Op deze avond waren er 7 kerkleden 
aanwezig waarvan 2 ambtsdragers die deel van de kerkenraad zullen blijven.  



 

 
Samen hebben we gesproken over lichter kerk zijn en waarom wij op de gemeenteavond voor deze 
keuze zijn gegaan. Het idee dat onze kerk misschien zou verdwijnen gaat ons allen aan het hart. We 
kunnen en mogen dit voor ons gevoel niet laten gebeuren. Daarom gaan wij samen op zoek naar wat 
voor onze gemeente de mooiste invulling van ‘kerk zijn’ is. Voor ons is dat in ieder geval het woord van 
God, dit zal altijd centraal blijven staan. Over de invulling zijn er genoeg ideeën en gelukkig staan daarbij 
alle neuzen dezelfde kant op!  
 
Binnenkort komen wij hiervoor nogmaals samen om een duidelijke richting te bespreken. We delen dit 
vervolgens graag op 13 juni met de gemeente. We hebben er alle vertrouwen in dat er mooie ideeën op 
papier zullen komen. Om als lichte kerk verder te gaan is een uitdaging, maar ook een prachtige kans 
die wij met beide handen aangrijpen! 
 
Mariatsjerke  
De kerk is zoals u weet weer open, bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, maar wilt 
u de dienst wel beluisteren dan kan dat. Ga naar het digitale kanaal van de tv Mariatsjerke 970 of 1970. 
 
Annemarie, Lucian en Tineke zingen in de dienst de opgegeven liederen, ze zouden het fijn vinden om 
met meer mensen af te wisselen. Wie wil ook weleens meezingen? We kunnen dan op de kraak staan, 
zodat we op die manier afstand van elkaar kunnen houden.  
 
Kerkenraad 
Het moderamen vergadert op 31 mei in de Mariatsjerke en op 7 juni is de kerkenraad bijeen, ook in de 
Mariatsjerke. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 4 juni 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 
28 mei bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 
 
 


