Zondag 9 mei
Mariatsjerke
09.30 uur: leesdienst door J. Eelkema- Brouwer
Ouderling van dienst: L. Kingma- Post
Collecten: 1e kerk in actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: S. Torensma- Dijkstra

Donderdag 13 mei
Mariatsjerke
Hemelvaartsdag
09.30 uur: dhr. G. Riemersma, Dokkum
Ouderling van dienst: T. Fokkinga- Swart
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong

Zondag 16 mei
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. H. F. de Vries, Ternaard
Ouderling van dienst: J. Sijtsma- Brouwer
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: R. Visser- Heeringa
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website
www.pgneswierum.nl

Van de diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
9 mei: Kerk in Actie, Noodhulp.
Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen. Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn
ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter zich
moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in
Actie vluchtelingen op verschillende manieren. Onder andere met een opleiding of het opzetten van een
eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
Van harte aanbevolen.

Uit de gemeente
Binnengekomen
Op de Liudgerstrjitte 10 te Wierum is komen wonen Anouk Leemberg, zij komt van Ginnum.
Van harte welkom in onze gemeente.
Mariatsjerke
De kerk is zoals u weet weer open. 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.

Kerkenraad
Dinsdag 13 april is de gemeentevergadering in de Mariatsjerke geweest. Een belangrijke bijeenkomst,
omdat we als kerkenraad in gesprek wilden met onze leden. Praten over hoe nu verder met onze
gemeente.

Optie A:
Nes/Wierum gaat door als zelfstandige gemeente onder de regels van lichter bestuur. Voorwaarde is
wel dat enkele gemeenteleden zich beschikbaar stellen als ambtsdragers. We zoeken dus
gemeenteleden die zich in willen zetten voor de gemeente, achter de schermen mee willen doen aan
het regelen van een lichter bestuur.
Wie geeft zich ook op?
De kerkenraad heeft vergaderd op 26 april in de Mariatsjerke. Naast de gebruikelijke zaken als bezoek
aan zieke gemeenteleden, diensten, collecten hebben we ons gericht op het verder bespreken van de
optie A die gekozen is op 13 april.
Hoe nu verder, wat moet er gebeuren, dus de inhoudelijke zaken met de vrijwilligers bespreken. Hoe
het zit met de structuur is hoogstwaarschijnlijk een zaak van de classis. Hier gaan we de komende tijd
natuurlijk ook mee in gesprek.
We hebben meer gemeenteleden nodig, vrijwilligers die misschien niet voor altijd helpen maar er wel
zijn op de achtergrond en waar de kerkenraad hen kan vragen mee te denken.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 21 mei 2021, u kunt kopij inleveren tot
vrijdag 14 mei bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

