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Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Kerkdiensten digitaal: Mariatsjerke 970 en Johannestsjerke 952
Project Fryslân foar Rwanda
Opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda
Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor kwetsbare kinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa
zoekt opvangfamilies voor kinderen die er alleen voor staan, regelt scholing, begeleidt
eenoudergezinnen en gezinnen met huiselijk geweld en gezinnen die met hiv-besmetting getroffen
worden. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er
zo’n 2.400 kinderen en hun (opvang)gezinnen begeleid worden.
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees
door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom
veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en
leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft
boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei
thema’s. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
De zending beveelt dit project van harte bij u aan, NL90 RABO 0346 1104 40
7 februari:
Kerk in Actie: Werelddiaconaat. Deze collecte is bestemd voor Bangladesh waar vaak
overstromingen zijn. Daardoor spoelen de oogsten van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft
direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Aktie helpt hen na een overstroming maar ook bij
hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door
gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Van harte aanbevolen.
De gift kan gestort worden op het rekeningnummer van de diaconie met vermelding werelddiaconaat.
De diaconie.

Uit de gemeente
Jarig
29 januari is het de verjaardag van Piet Soepboer, de Sinne, Dongeradyk 43, 9101 GB Dokkum.
Voor A. Torensma- Eelkema, it Hofke, Talmahûs Juliusstrj. 44, 9269 NV Feanwâlden is 2 februari een
feestelijke dag en dat is 12 februari voor Frans Schroor, Pastorijstrj. 12, 9141 VG Wierum.
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen voor het komende jaar.
Overlijden
In de vorige Geandewei kreeg u het adres van Thomas van der Zee, hij ging wonen in Sneek.
Echter, afgelopen week, 21 januari kwam het bericht van zijn overlijden. De afscheidsdienst is op
dinsdag 26 januari gehouden in de Mariatsjerke te Wierum.
Verhuisd
Tjerk Koopmans, Haadstrjitte 36 te Wierum is verhuisd naar Oosternijkerk, de Buorfinne 26, hij blijft lid
van onze gemeente.
Jelle en Janny Eelkema- Brouwer, Nijtsjerksterwei 12 Nes zijn verhuisd naar Dokkum,
Birdaarderstraatweg 123 31, zij blijven vooreerst verbonden aan onze gemeente.
Klaas Oenze de Graaf en Pietrick Jan Smidt, Ternaarderwei 21 zijn met partner verhuisd naar
Ternaarderwei 54A Wierum.
Bloemen
Al een aantal jaren worden de bloemen voor de kerk door de firma Hogedijken bezorgd bij Janny
Eelkema aan de Nijtsjerksterwei te Nes. Hier halen de bezorgers het bos bloemen op om ze daarna in
de kerk te zetten.

Nu Jelle en Janny verhuisd zijn naar Dokkum, moet er een ander plekje gevonden worden voor de
bloemen en Baukje van der Wagen wordt het nieuwe afhaaladres. Dus dames en heer die de bloemen
bezorgen, voortaan de bloemen ophalen bij Baukje van der Wagen, Hoofdstraat 2 Nes; ingang aan de
Kamp.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 12 februari 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
5 februari bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

