
 

 
Zondag 12 september 
Johannestsjerke 
Heilig Avondmaal 
9.30 uur: ds. B. G. Keizer, Oostrum 
Dienstdoend ambtsdrager: W. Pauzenga & Y.B. Eelkema-de Jong 
Koster: B. Mollema 
Collecten: 1e diaconie 2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: A. Sijtsma 
 
Zondag 19 september 
Mariatsjerke 
Doopdienst 
9.30 uur: ds. G. van Wieren, Oosternijkerk 
Dienstdoend ambtsdrager: L. Kingma - Post 
Koster: J. Visser 
Collecten: 1e diaconie 2e kerk 
Organist: J. Koolstra       
Bloemen: R. Schroor - Wiersma 
 
 
Zondag 26 september 
Johannestsjerke 
9.30 uur: mevr. M.E. Folbert – vd Heijden, Ternaard 
Dienstdoend ambtsdrager: W. Pauzenga 
Koster: J. van Dijk 
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk in actie 
Organist: J. de Jong 
Bloemen: L. Kingma - Post 
 
Diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
Zondag 12  september 
De avondmaalscollecte is bestemd voor de voedselbank in onze gemeente. Van harte aanbevolen. 
 
Zondag 19 september 
Collecte Kerk in Actie: Syrië, de kerk als plek van hoop en herstel. Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog 
altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk 
mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt 
onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te 
houden. Zodat ze, ook in deze zware tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. 
 
Zondag 26 september 
Vredesweekcollecte. Israël/ Palestina, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen. Deze kinderen 
groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflikt in het land is veel onderlinge haat. 
Men leert elkaar te zien als “bezetter”of “terrorist”. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een 
eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar 
in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar 
meer vrede. 
 
De diaconie. 
 
 
 
Uit de gemeente 
 



 

Doopdienst 
Op zondag 19 september zal de doop worden bediend aan Roan Elbrich de Beer, dochter van Jelle en 
Fenna de Beer-Bakker. Zij wonen aan de Thomas Jellesstrjitte 7 in Wierum. Wij hopen op een mooie 
feestelijke dienst. 
Reserveren 19 september: Om de familie van de doopouders de ruimte te geven willen we graag dat 
u zich voor de dienst van 19 september aanmeldt dit kan via de mail scriba@pgneswierum.nl en 
telefonisch op 589821 of via whatsapp 0627856923. Er is vast genoeg plek voor iedereen maar op deze 
manier kunnen we de ruimte zo voordelig mogelijk inrichten. 
 
Verhuizing 
Mevr. G. Visser-Kingma van de Muntsjestege uit Wierum gaat halverwege september verhuizen naar 
Dokkum. Haar nieuwe adres wordt Wortelhaven 7A, 9101 NL Dokkum. Wij hopen dat u zich u op uw 
nieuwe woonplek en in uw nieuwe gemeente snel thuis zult voelen. 
 
Ingekomen 
Mevr. G.M. Quick, van de protestantse gemeente te Buitenpost naar onze gemeente. Zij is woont aan 
de Haadstrjitte 13 te Wierum 
 
Verjaardagen 
Op 26 september viert mevr. D. Kingma-de Jong haar verjaardag, zij woont aan de Nijtsjerksterwei 7, 
9143 DN te Nes. Wij wensen u een hele fijne verjaardag en Gods zegen voor de toekomst. 
 
Vergadering 
Op 28 september vergadert de kerkenraad, de bezoekers die in onze gemeente werkzaam zijn zullen 
worden uitgenodigd voor deze vergadering. Aanvang is 19:00 uur en we vergaderen in het mr. 
Sinnemahûs. 
 
Dankbetuiging 
 
De sinne skynde 
Fûgels songen 
Blommen bloeiden 
En doe waard alles stil 
  
Wy wolle eltsenien betankje foar it meilibjen nei it ferstjerren fan Pieter Fedde. 

It hat ús goed dien! 

Famylje Van der Zee-Smit 
Wierum, september 2021 
 
Woord van dank 
 
Bêste minsken, 
Wy wolle eltsenien, dy’t mei it stjoeren fan blommen, in telefoantsje, in appke of in kaartsje ús 
lokwinske hat, doe’t wy op 18 augustus 55 jier troud wiene, fan herte tanksizze. Wy ha it o sa 
wurdearre. 
 
Jan en Beppie de Vries 
 
Vorming en Toerusting Avonden PGDAW 
De protestantse gemeente Dokkum – Aalsum – Wetsens komt met een mooi avondprogramma voor 
Vorming en Toerusting. Met verschillende onderwerpen, films en excursies is dit een divers programma 
geworden. Wij bevelen deze bijzondere avonden van harte aan! Let op: u dient zich op te geven voor 
deelname. Er zal na afloop een collecte zijn voor de onkonsten. Kijk voor meer informatie op: www. 
pgdaw.protestantsekerk.net. 
 
Horloge gevonden in Mariatsjerke 



 

Op 7 augustus is er een horloge in de Mariatsjerke in Wierum blijven liggen. We geven deze natuurlijk 
graag terug aan de rechtmatige eigenaar. 
 
Invoegen foto horloge.jpg  
 
Kopij Geandewei 
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 1 oktober 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 
24 september bij de scriba of via de mail naar annika-holtewes@live.nl. 


