
 

 

Zondag 14 maart 
Mariatsjerke 
09.30 uur: ds. J. Bakker, Stiens 
Ouderling van dienst: J. Sijtsma- Brouwer 
Collecten: 1e Kerk in actie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Koster: B. Mollema       
Bloemen: H. Meinema- de Beer 
 

Zondag 21 maart 
Mariatsjerke 
11.00 uur: ds. S. Boukes, Damwâld 
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post 
Collecten: 1e Kerk in actie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Koster        
Bloemen: L. Kingma- Post 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
Zondag 14 maart 
40dagentijdcollecte Kerk in Actie. 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s. In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak 
doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme 
jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële 
middelen. Hoe kun je als kerk/ diaconie iets betekenen voor b.v. kinderen die opgroeien in armoede? 
Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 
 
Zondag 21 maart 
40dagentijdcollecte Kerk in Actie voor Indonesië. 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren. Op het eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een 
coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een 
hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere 
landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met 
biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 
 
 

Uit de gemeente 
Vanaf zondag 14 maart gaan we weer kerken, wat is het fijn dat we weer samen kunnen komen in de 
kerk. We moeten ons natuurlijk houden aan het protocol, wat inhoudt 30 personen, van tevoren opgeven 
en mondkapje op als we de kerk in – en uitgaan. 
Hieronder staat het protocol voor onze kerk weer vermeld. 
 
1 ½ m. afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen 
Mensen die ziek zijn of verkouden worden verzocht thuis te blijven; komt u toch naar de kerk als zieke 
dan kunt u door de coördinator teruggestuurd worden 
We kerken in de Mariatsjerke 
We kunnen ongeveer 30 kerkgangers plaatsen, inclusief kerkenraad, dominee en kosters; huisgenoten 
mogen bij elkaar zitten 
Bij binnenkomst zijn de deuren geopend, zodat u geen klink hoeft vast te pakken 



 

Buiten op het bordes wordt u gevraagd naar uw gezondheidstoestand  
In de hal staat desinfecterende gel die u moet gebruiken 
Wachten tot de coördinator u naar uw plaats begeleidt 
Eigen liedboek meenemen, er wordt niet gezongen 
Collecten: in de hal worden collecteschalen geplaatst waar u uw bijdrage in kunt doen. Dit kan natuurlijk 
ook nog via de bank/giro 
Na het einde van de dienst gaat u op aanwijzing van de coördinator naar de uitgang. Wilt u buiten nog 
met iemand praten, dan graag op het plein. 
Bij allen die een kwetsbare gezondheid hebben volgen we de aanwijzingen van het RIVM die ons 
verplicht u te wijzen op de extra risico’s. Wees voorzichtig. 
We gaan over tot het reserveren van plaatsen. Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke Fokkinga 
(589267) of 's avonds na 6 uur Lucian Kingma (589821). Hebt u gereserveerd en hoort u zaterdag niets, 
dan bent u van harte uitgenodigd de dienst op zondag bij te wonen. 
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. 
 
Uitgeschreven: 
Denise Post, Iniastrjitte 36, 9141 VG Wierum  
Wicher Heerma, Foarstrjitte 2 Nes  
Sandra Rozendal- van der Zee, Leeuwarden  
Monte Visser, Ternaarderwei 33 Wierum  
Johan Meinema, Thomas Jellesstrjitte 12 Wierum  
AKJ van Capelle ‘t Skoar 2 Wierum  
Pier Smidt Ternaarderwei 10 Wierum  
Jan de Vries Mokselbankwei 2 Moddergat  
Douwe de Vries Mokselbankwei 2 Moddergat  
 
Overgeschreven: 
Jorien Krol- Kingma en Berend Krol met kinderen Ties en Mirte zijn overgeschreven naar de 
protestantse kerk te Anjum. 
 
Jarig 
18 maart is jarig br. J. Smit, voorheen Wierum, nu wonende in Feanwâlden, Juliusstrjitte 44, 9269 NV. 
Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag toegewenst met uw familie. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad heeft vergaderd, niet op maandag 8 maart, maar op donderdag 11 maart in de 
Mariatsjerke. 
 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 26 maart 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag  
19 maart bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 
 
 


