
 

 

Zondag 11 april 
Mariatsjerke  
09.30 uur: ds. J. G. Arensman, Drachten 
Ouderling van dienst: T. Fokkinga- Swart 
Collecten: 1e diaconie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: G, Visser- Cuperus 
 

Zondag 18 april 
Mariatsjerke  
11.00 uur: ds. A. Elverdink, Eastermar 
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post 
Collecten: 1e diaconie 
2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: A. Keegstra- Teitsma 
 
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website  
www.pgneswierum.nl 
 

Van de diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 

Uit de gemeente 
 
Danke wol 
Danke wol foar alle moaie kaarten mei de bêste winsken en de blommen. Wat stie it feestlik. Bliid dat 
der safolle oan ús tocht ha doe’t  wy op 5 maart ús 50-jierrige troudei fierden. 

Jan en Renny van Dijk- de Vries 
 
Wees Er-Bij 
Met deze Bij vriendelijke bloemenzaadjes steunen we project van kerk in actie: Fryslân foar Rwanda 
Wij hopen dat u voor de zaadjes een mooi plekje in de tuin kan vinden.  
Deze mensen hebben uw hulp echt hard nodig, ze zijn goed op weg. Maar mede door corona en de 
daarbij opgelegde maatregelen is het voor veel mensen moeilijk om elke dag genoeg te eten te krijgen, 
laat staan hun kinderen naar school te kunnen sturen.                                                                       
Kijk ook eens op Kerk in Actie en dan Fryslân foar Rwanda voor meer informatie.  
De kerkenraad schenkt u deze zaadjes gratis, maar u kunt altijd een bijdrage doen voor ons project op 
NL90RABO0346110440 ovv J.M. Hiemstra Diaconie Protestantse gemeente Nes Wierum. Onder 
vermelding van Rwanda. Hartelijk dank. 
 
Kindernevendienst 
Wij, als leiding van de kindernevendienst, bezorgen deze week alle kinderen van de kindernevendienst 
een kleine Paasattentie.  

Vriendelijke groet namens de leiding, Geethika 
 
Ledenmutaties 
Overgeschreven naar de kerk van Niawier: Imelda Torensma, Siercksmawei Niawier. 
Verhuisd van Ljouwert naar Stiens, St Vitusplein 13, Oenze Klaas de Graaf. 
 
Kerk open 
Hieronder staat het protocol voor onze kerk weer vermeld. 
 

• 1,5 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 te Wierum 

• 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. 
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 radiokanaal Mariatsjerke 970 of 1970 van Kabelnoord op uw tv. 
 
Jarig 
16 april hoopt Wilco Sijtsma, Thomashûs, B.Bekkerstr. 15, 9123 JV Metslawier zijn verjaardag te vieren. 
Ook op 16 april is jarig br. J. de Vries, Ids de Beerstrj. 7, 9143 WG Nes. Zr. T. de Beer- Venema, 
Wiesterwei 24, 9143 WJ Nes is jarig op 22 april.  
Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, Gods zegen voor het komende jaar toegewenst. 
 
Kerkenraad 
De gemeentevergadering wordt gehouden op dinsdag 13 april, we beginnen dan om 19.00 uur.  
In het jaarverslag staat per ongeluk maandag 13 april, maar dit is dus dinsdag 13 april. Zet deze datum 
alvast in uw agenda. 
Het is belangrijk dat u bij deze jaarvergadering aanwezig bent om met elkaar te praten over de drie 
punten die op de kopie staan. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel antwoord geven dan kunt u dit 
antwoord of via de mail of schriftelijk doorgeven aan Lucian Kingma of Tineke Fokkinga. We hopen op 
een grote opkomst en een goede vergadering. 
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 23 april 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 16 
april bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl 
 
 
 


