
 

 

Zondag 28 maart 
Mariatsjerke voorber. HA 
11.00 uur: ds. H.F. de Vries, Ternaard 
Ouderling van dienst: J. Sijtsma- Brouwer 
Collecten: 1e Palmpasenproject 
2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: B. vd Wagen- Bos 
 

Donderdag 1 april  
Mariatsjerke Witte Donderdag HA 
19.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum 
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post 
Collecten: 1e diaconie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
       
 

Vrijdag 2 april  
Mariatsjerke Goede Vrijdag 
19.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum 
Ouderling van dienst: T. Fokkinga- Swart 
Geen collecten 
Organist: J. de Jong 
 

Zondag 4 april 
Mariatsjerke 1e Paasdag 
09.30 uur: ds. B.G. Keizer, Oostrum 
Ouderling van dienst: J. Sijtsma- Brouwer 
Collecten: 1e Paascollecte 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: Y.B. Eelkema- de Jong 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
Zondag 28 maart 
Palmpasencollecte Protestantse kerk/ Jong Protestant. 
Paas Challenge: ontdekken wat Pasen is. Wat betekent Pasen en wat betekent Pasen voor mij? Met 
deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze, in groepen, de Paas 
Challenge doen. De Paas Challenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is 
gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van 
allerlei opdrachten doorleven de jongeren het Paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg 
ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. 
 
 
Zondag 4 april 
Paascollecte kerk in Actie- Werelddiaconaat. 
Zuid-Afrika, een toekomst voor kansarme kinderen. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad 
Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de 
middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkeloos. Kerk in Actie 
ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk maar vooral met persoonlijke groei. Ze 



 

doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze 
weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. 
 
 

Uit de gemeente 
Vanaf zondag 14 maart zijn we weer gaan 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, 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 
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. 
Vanaf nu hoeft u zich niet meer op te geven voor de dienst, wel is het natuurlijk zo dat vol=vol. 
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. 
 
Bedankt 
Wij, als familie, willen iedereen bedanken voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
Thomas van der Zee. Uw medeleven heeft ons goed gedaan. 

Age, Janke en Anneke. 
 
Jarig 
Op 28 maart is jarig zr. H. Eelkema- Eelkema, Wiesterwei 26, 9143 WJ Nes. Br. D. Koopmans, 
Ternaarderwei 16, 9141 TX Wierum is jarig op 29 maart.  
Sippy Keegstra, wonende in het Thomashûs te Metslawier, B. Beckerstrjitte 15, 9123 JV viert haar 
verjaardag op 31 maart. 
Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, een fijne dag toegewenst. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad heeft vergaderd op donderdag 11 maart in de Mariatsjerke. We hebben besloten om een 
gemeentevergadering te houden op dinsdag 13 april, we beginnen dan om 19.00 uur. Zet deze datum 
alvast in uw agenda. Later deze maand krijgt u dan nog de officiële uitnodiging, samen met het 
jaarverslag en een Paasgroet.  
 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 9 april 2021, u kunt kopij inleveren tot   
dinsdag 30 maart bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 
 
 


