
 

  
 

Zondag 14 februari 
Mariatsjerke 
Geen kerkdienst 
Collecten: 1e diaconie 
      2e kerk 
Bloemen: S. Torensma- Dijkstra 
 

Zondag 21 februari 
Mariatsjerke 
Geen kerkdienst 
Collecten: 1e werelddiaconaat 
      2e kerk 
Bloemen: D. de Jong 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
21 februari 
40dagentijdcollecte/ Werelddiaconaat 
Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië. Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen 
geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen 
voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Aktie 
ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke 
ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met 
hun verhaal terecht kunnen. 

De diaconie 
 

Uit de gemeente 
 
In memoriam Thomas van der Zee 
Donderdag 21 januari overleed Thomas van der Zee op de leeftijd van 76 jaar. De laatste weken van 
zijn leven verbleef hij in een verzorgingshuis in Sneek. Daarvoor heeft hij zijn leven lang vrijwel in 
Wierum gewoond.  
Thomas van der Zee werd geboren in Hantumhuizen. Zijn vader werkte bij de boer. Later verhuisden 
ze naar Wie bij Nes. Daar heeft hij met zus Janke en broer Tsjerk een onbezorgde jeugd gehad. Ouder 
geworden vond hij werk bij Phillips in Leeuwarden. Ook zijn vader en broer Tsjerk werkten daar. Samen 
werden ze door de Philipsbus opgehaald.  
Ze verhuisden naar Wierum en kwamen te wonen aan de Iniastrjitte. Toen Janke en Tjerk trouwden en 
het huis uit gingen, bleef hij bij zijn ouders wonen. Regelmatig trok hij met hen in de auto erop uit. 
Thomas was een trouwe kerkganger. Zolang het kon ging hij naar de kerk. Hij is ook enige jaren actief 
geweest in de zendingscommissie. 
Toen de gezondheid van zijn ouders achteruitging, verzorgde hij hen zo goed als het kon. Eerst zijn 
vader en toen hij overleed, zijn moeder. Het overlijden van beiden is voor hem niet gemakkelijk geweest. 
Toch pakte hij de draad weer op. Vaak nam hij de auto voor een blokje om en dat eindigde regelmatig 
bij Janke of Tjerk voor een kopje koffie. Ook trok hij veel op met Peter en Annemarie Tromp. De 
vriendschap met hen betekende veel voor hem. Zij hebben tot aan zijn overlijden toe veel voor hem 
gedaan. 
De laatste jaren nam de gezondheid van Thomas af. Hij had meer en meer hulp nodig. Na zijn tweede 
herseninfarct ging het snel achteruit. Rond die tijd overleed zijn broer Tjerk. Hij kon echter niet bij zijn 
begrafenis zijn. Daar heeft hij het moeilijk mee gehad. Thomas van der Zee was nog even thuis, maar 
moest al snel toegeven dat dat niet meer mogelijk was. Een plek in een verzorgingshuis dichtbij was 
niet mogelijk en daarom ging hij naar Sneek. Daar is hij na een kort verblijf overleden. 



 

In de afscheidsdienst op dinsdag 26 januari hebben we in besloten familiekring afscheid van Thomas 
van der Zee genomen. We luisterden naar liederen als ‘Samen in de naam van Jezus’ en ‘Nader mijn 
God tot U’. De Schriftlezing was Efeziërs 2: 2-10. Aan het einde van de dienst hebben we hem uitgeleide 
gedaan onder het lied ‘Veilig in Jezus’ armen’. Bij het graf hebben we Thomas van der Zee toevertrouwd 
aan God onze Vader ‘bij wie de bron van leven is en de gedachtenis der namen.’ 

ds. Geert van Wieren 
 
Verjaardagsfonds 
In Nes heeft het verjaardagsfonds in 2020 een bedrag van € 278,80 opgebracht. Dit is bestemd voor de 
bloemengroet. Hiervoor hartelijk dank, ook aan de medewerksters, die hiervoor weer op stap zijn 
geweest. 

Johanna de Jong 
 
Jarig 
In februari hebben we 4 jarigen, te weten J. Koopmans- vd Zee, Dykstrjitte 12, 9141 TJ Wierum op 20 
februari. 
23 februari is jarig A. Keegstra, Haadstrjitte 7, 9143 WS Nes; 27 februari P.Bosgra- de Vries, 
Stasjonswei 6-16, 9123 JZ Metslawier en 28 februari is jarig J. Dijkstra- Jansma, Wierumerwei 10, 9143 
WH Nes. 
Alvast van harte gefeliciteerd en ondanks alle perikelen rondom corona een heel fijne dag toegewenst 
met uw naasten. 
 
Verhuisd 
Afgelopen week is voor een poosje opgenomen in Burgum D. Kingma- de Jong, wonende aan de 
Nijtsjerksterwei 7 te Nes. Zij ligt op de herstelafdeling van Berchhiem, afdeling Jister k 14. 
Voor een kaartje ter bemoediging: Berchhiem, Prins Bernhardstr. 74, 9251 GM Burgum. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 26 februari 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag  
19 februari bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 


