Zondag 11 juli
Mariatsjerke
09.30 uur: ds. G. Wessels, Stiens
Dienstdoend ambtsdrager: L. Kingma- Post
Koster: Simke Teitsma
Collecten: 1e bloemen
2e kerk
Organist: J. Koolstra
Bloemen: H. Meinsma-Vlasma

Zondag 18 juli
Johannestsjerke
09.30 uur. mevr. A.C. Plantinga, Ee
Dienstdoend ambtsdrager: Y.B. Eelkema-de Jong
Collecten: 1e diaconie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: Y.B. Eelkema- de Jong

Zondag 25 juli
Mariatsjerke
09.30 uur: da. H.B. Graafland, Ternaard
Dienstdoend ambtsdrager: W. Pauzenga
Collecten: 1e kerk in actie
2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: R. Visser
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website
www.pgneswierum.nl

Diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796

Uit de gemeente
Verjaardagen
De volgende gemeenteleden hopen de komende tijd hun verjaardag te vieren.
Op 20 juli mevrouw R. van Dijk-de Vries, I. de Beerstrjitte 32, 9143 WG Nes
25 juli mevrouw P. Talma-Minnema, Ternaarderwei 19, 9141 TW Wierum
31 juli mevrouw J. de Jong-de Beer, Aak 2, 9141 VJ Wierum
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het komende jaar.
Ook willen we hier noemen: de heer J. Eelkema jarig op 25 juli en zijn vrouw J. Eelkema-Brouwer jarig
op 2 augustus. Afgelopen week vierden jullie Tot 1 juli waren jullie trouwe leden van onze gemeente we
wensen jullie beiden een fijne verjaardag en Gods zegen toe op jullie nieuwe woonplek aan de
Birdaarderstraatweg 123 31, 9101 CZ in Dokkum.
Overlijden
Wij ontvingen het bericht van het overlijden, op 17 juni 2021, van de heer Jan Smit op de leeftijd van 85
jaar. Jan was jarenlang de koster van onze Hervormde kerk in Wierum. Hij was een gewaardeerde en
sympathieke koster. Wij wensen zijn familie Gods troost en onmisbare zegen.
Afscheid

De dienst van 20 juni stond in het teken van aftredende kerkenraadsleden. We bedanken Janny
Eelkema- Brouwer, Joukje Sijtsma- Brouwer, Annemarie v.d. Glint- Hiemstra, Sica Torensma- Dijkstra
en Tineke Fokkinga- Swart voor hun inzet voor de kerk en gemeente. We gaan verder met een lichtere
kerkenraad die ondersteund wordt door de werkgroep ‘lichter kerk zijn’. We hopen ook in deze
samenstelling veel mooie dingen te mogen doen!
Invoegen foto afscheid kerkenraad1 en/of afscheid kerkenraad2
Tsjerkepaad/vrijwilligers
Op 3 zaterdagen in de zomer zijn onze kerken open voor belangstellenden. Op zaterdag 3 juli was de
eerste keer. Voor de Mariatsjerke zijn we nog op zoek naar een paar vrijwilligers die op 7 augustus en
4 september de belangstellenden te woord willen staan. U kunt zich melden bij de scriba.
Lichter kerk zijn
De werkgroep ‘lichter kerk zijn’ is op 21 juni wederom bijeengekomen om te bespreken hoe we verder
gaan als gemeente. De plannen worden steeds concreter en we hopen na de vakantie te kunnen starten
met hier en daar een bijzondere dienst. Uiteraard wanneer het reeds gemaakte preekrooster dat toelaat.
Johannestsjerke
Binnenkort starten we weer met het rouleren tussen de Maria- en Johannestsjerke. Dit betekent dat
zondag 18 juli voor het eerst weer in de Johannestsjerke een dienst wordt gehouden. We zijn blij dat de
maatregelen het weer toestaan om dit te kunnen doen en hopen dat dit zo mag blijven.
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 Johannestsjerke 1952 of 952.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 30 juli 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag
23 juli bij de scriba, of via de mail scriba@pgneswierum.nl

