
 

 

Zondag 20 juni 
Mariatsjerke  
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Afscheid kerkenraadsleden 
09.30 uur: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk 
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post 
Collecten: 1e diaconie 
2e kerk 
Organist: J. Koolstra       
Bloemen: A. Sijtsma 
 

 
Zondag 27 juni 
Mariatsjerke 
Heilig Avondmaal 
09.30 uur. Sijtsma: ds. J. van Buuren, Kollum 
Ouderling van dienst: 
Collecten: 1e giro 555 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: Y.B. Eelkema- de Jong 
 

 
Zondag 4 juli 
Mariatsjerke 
09.30 uur: ds. W. Veltman, Ee 
Ouderling van Dienst: 
Collecten: 1e kerk in actie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: B. van der Wagen 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

 
Van de diaconie 
 
Zondag 27 juni  H. Avondmaal 
De avondmaalcollecte is voor Giro 555  
Samen in actie tegen corona. Miljoenen mensen in arme landen hebben nog geen zicht op vaccinaties 
tegen corona. Medische noodhulp en sneller wereldwijd vaccineren is van levensbelang. We willen hier 
graag een steentje aan bijdragen. 
De diaconie. 
 
Zondag 4 juli 
Collecte Kerk in Actie; binnenlands diaconaat. 
Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen. Een zomervakantie duurt lang als je vriendjes op 
vakantie gaan en jij niet omdat je ouders geen geld hebben. Een vrolijke rugzak voor speelgoed, 
toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen van kwetsbare gezinnen extra 
welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in 
hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede 
helpt. 
 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
 

http://www.pgneswierum.nl/


 

Uit de gemeente 
 
Jarig/jubileum 
21-06 zr. A. Dijkstra- v.d. Meulen, Wâldwei 1, 9143 WX, Nes 
29-06 br. N. Cuperus, Dongeradyk 119, 9101 GL Dokkum 
01-07 zr. J. Eelkema- Eelkema, I. de Beerstrjitte 16, 9143 WG Nes 
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het 
komende jaar. 
Op 28 juni zijn Rudolf en Paula de Vreeze- Acda 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit 
jubileum, een fijne dag toegewenst. 
 
 
Afscheid 
In de dienst van 20 juni nemen we afscheid van een aantal kerkenraadsleden. Het zijn Janny Eelkema- 
Brouwer (wegens verhuizing naar Dokkum), Joukje Sijtsma- Brouwer, Annemarie v.d. Glint- Hiemstra, 
Sica Torensma- Dijkstra (zij blijft wel de financiën van de diaconie doen) en Tineke Fokkinga- Swart. 
Zoals op zondag 13 juni bekend is gemaakt, blijven Ytsje Baukje Eelkema als diaken, Lucian Kingma- 
Post als scriba en Wynzen Pauzenga als preses. Ook Balling Mollema en Henk de Beer blijven als 
kerkrentmeester in onze organisatie. 
Verder gaat de werkgroep bekijken wat er verder nodig is. Nog steeds kunnen we leden van onze 
gemeente bij dit groepje hebben voor ideeën.   
 
 
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. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 9 juli 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 
2 juli bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 
 
 


