
Zondag 10 juli 
Geen dienst, maar we zijn welkom in Engwierum,  
 
Zondag 17 juli 
Johannestsjerke Nes, Heilig Avondmaal 
 
09:30 uur ds. B.G. Keizer. Oostrum 
Dienstdoende ambtsdrager: Y-B. Eelkema-de Jong, LA. Kingma-Pot 
Koster: J. Eelkema 
Collecten: 1e avondmaalscollecte, 2e kerk 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: B. v.d. Wagen-Bos 
Afscheid kinderen van de kindernevendienst. 
 
Zondag 24 juli 
Geen dienst maar we zijn welkom in Holwerd 
 
 
Diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 

Zondag 17  juli is de avondmaalscollecte  bestemd voor Dorcas. 

Kom in actie voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. 

Ons hart breek voor alle mensen in Oekraïne die getroffen worden door oorlog. De situatie is 
onbeschrijfelijk spannend en heftig. Zowel voor onze projectdeelnemers als voor onze vrijwilligers en 
collega’s in Oekraïne. Een deel van onze collega’s evacueert, een ander deel blijft. Een ding staat vast: 
als Dorcas zullen we doen wat we kunnen. In gebed, in noodhulp, onderdak, voedsel, dekens en 
traumazorg in welke vorm van ondersteuning dan ook nodig is. Doe met ons mee en maak dit 
noodzakelijke werk mogelijk. 

 
Uit de gemeente 
 
Het gezin van Willem en Annemarie Van de Glint-Hiemstra is, samen met hun kinderen Pieter, Marieke 
en Bettina, op hun verzoek overgeschreven naar protestantse gemeente van Lioessens.  Op zondag 17 
juli neemt de kindernevendienst afscheid van Pieter omdat hij naar het voortgezet onderwijs gaat en 
omdat Marieke en Bettina ook niet terugkomen zal de kindernevendienst daar ook nog aandacht voor 
hebben. Wij wensen het gezin Van de Glint toe dat ze zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe 
gemeente. 
 
Op zondag 3 juli werden Hielke en Annika de Vries-Holtewes verblijd met de geboorte van een zoon, 
Oeds. Moeder en kind moeten nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven in Leeuwarden blijven. We 
hopen dat ze op het moment van verschijnen van deze Geandewei thuis zullen zijn. 

Verjaardagen: 

Op 20 juli viert zr. R. van Dijk-de Vries (Ids de Beerstraat 32, 9143 WG Nes)  haar verjaardag. 
Op 25 juli viert zr. P. Talma-Minnema (Ternaarderwei 19, 9141 TW Wierum) haar verjaardag. 
We wensen u beiden een hele mooie dag en Gods zegen voor het komende jaar. 
  



Avondmaal 

Op 17 juli vieren we samen het Heilig Avondmaal. Misschien iets om over na te denken. 

Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis en werking. Een Heilig 
maal, een maaltijd van de Heer. Het is Christus die ons uitnodigt om deel te nemen aan Zijn tafel, in 
gemeenschap met Hem en God wil er bij zijn. Wat een feest! 

Opstaan, mensen, zet je feestmuts op, 
een eind aan het wachten: wereld op zijn kop! 
Toeters, drums, viool, trompet, gitaar: 
Kom stop met zorgen, je bent nooit klaar. 
Lang leve God, Hij deelt met ons de wijn. 
Leve de Geest, haar pijlen doen geen pijn. 
Leve de Zoon, Hij zet de tafel klaar. 
Je weet niet beter: altijd jubeljaar! 

(lied 223: 4) 

Vakantie 

Op de achterkant van het blad Woord en Dienst las ik een stukje over een megakerk. Een stukje over een 
kerktoren midden in een stuwmeer. Het dorpje is verdwenen onder het water. Alleen de toren torent 
boven het water uit. Het beeld van die toren midden in een meer roept vragen op. Wat vreemd, wie bouwt 
er nu een toren midden in een meer. Het verhaal bij de foto vertelt echter dat alleen de klokkentoren 
boven het water uitsteekt en de dat rest van het dorp onder het stuwmeer ligt. Niemand gaat hier meer 
naar de kerk. En toch torent die toren rustig boven het water uit. 

Verder staat er bij te lezen 

Geloven is met drieduizend anderen gedoopt worden, zoals Lucas in Handelingen schrijft over 
Pinksteren. 

Geloven is…. de deur op slot doen en bidden in de binnenkamer. 

Geloven is…. een ander aanvaarden als broer of zus. 

Geloven is…. verbonden zijn met een kerkje uit het verleden, met de wereld in het heden. 

Op zich een mooi stukje over die klokkentoren midden in het meer. Het verhaal erachter is schrijnend. 
Net na de tweede wereldoorlog moesten de mensen verplicht hun huis achterlaten en kregen daar een 
bescheiden bedrag voor, zijn eindigden in barakken. Alles werd afgebroken, alleen de toren bleef staan 
omdat die op de monumentlijst stond. 

Onze kerken staan ferm in het midden van het dorp en aan de zeedijk. Monument of niet, de toren torent 
hier boven de daken van de huizen uit en roept zondagochtend nog steeds mensen naar de kerk. De 
kerk van Wierum wordt vaak op de foto vastgelegd. Dat komt vast door de plek waar die kerk staat. De 
toren is oud en staat al eeuwen als baken aan de zeedijk. Wat beweegt mensen om een kerk op de foto 
te zetten, zou dat iets met geloven hebben te maken of alleen met het mooie plaatje dat het oplevert. Een 
kerk is zoveel meer dan alleen maar een mooi plaatje. Wij maken nog gebruik steeds gebruik van onze 
kerken en loven God als we zingen ter eer van Hem. Een stuwmeer zal onze kerken niet ten onder laten 
gaan!  

Een kerk is niet alleen een gebouw waar je samenkomt om de gemeente te treffen, God te ontmoeten 
door gebed, naar de preek te luisteren en het zingen van psalmen, gezangen en andere liederen. Wij zijn 



als gelovigen samen de kerk van God, of we daarvoor nu naar een kerkgebouw gaan of in de 
binnenkamer bidden tot God, of je nu op zondagochtend de televisie aan doet en zo een dienst volgt of 
naar de kerk gaat. Het omkijken naar elkaar op een doordeweekse dag is ook een stukje van het kerkzijn.  

Voor de komende vakantietijd wenst de kerkenraad iedereen die thuis blijft of op weg gaat hele mooie 
dagen of weken toe. Wij vragen u te bidden voor de kerk, voor elkaar en voor uzelf. 

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen, 
met zijn raad en troost een zegen 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
Tot wij weer elkaar ontmoeten 
In zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.     
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt op 29 juli 2022, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 22 juli bij de scriba op 
het volgende emailadres: scriba@pgneswierum.nl. 
 


