Zondag 22 augustus
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. L. Adema, Metslawier
Dienstdoend ambtsdrager: Wynzen Pauzenga
Koster: H. de Beer
Collecten: 1e diaconie 2e kerk
Organist: J. Koolstra
Bloemen: G. Visser-Cuperus

Zondag 29 augustus
Johannestsjerke
9.30 uur: dhr. J. van der Meer, Oosternijkerk
Dienstdoend ambtsdrager: Y. B. Eelkema-de Jong
Koster: J. Eelkema
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk
Organist: J. de Jong
Bloemen: H. Meinema-de Beer

Zondag 5 september
Mariatsjerke
11.00 uur: ds. H.F. de Vries, Ternaard
Dienstdoend ambtsdrager: L. Kingma-Post
Koster: J. Visser
Collecte: 1e diaconie, 2e kerk in actie
Organist: J. de Jong
Bloemen: R. Visser-Heeringa
Verdere mededelingen kunt u lezen op onze website
www.pgneswierum.nl

Diaconie
Diaconie: NL33RABO03461.34.455
Kerk:
NL23RABO03461.06.796
Zondag 5 september: Werelddiaconaat
Ghana: een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk
te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit
het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie
kunnen ze een practisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk
volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers op.
De diaconie.

Uit de gemeente
Verjaardagen
De volgende gemeenteleden vieren in de komende drie weken hun verjaardag:

22 augustus viert mevrouw T. Dijkstra-Jansma, I. de Beerstraat 3, 9141WG Nes haar verjaardag
31 augustus viert mevrouw D. Eelkema-Bandstra, De Kamp 11, 9143 WK Nes haar verjaardag
5 september viert mevrouw J. Soepboer-de Jong, De Sinne, Dongeradyk 43, 9101 GB Dokkum haar
verjaardag.

Langs deze weg wensen wij u allen een hele fijne verjaardag en Gods zegen voor het komende jaar.
Vergadering

Op 23 augustus komt de kerkenraad om 19:30 uur weer samen in het mr. Sinnemahûs.
Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen. U mag het mailen naar scriba@pgneswierum.nl
Kerktelefoon

De laatste keren waren de diensten uit Nes niet te beluisteren via de kerkradio/tv. Wij betreuren dit
ten zeerste en hebben dit aangekaart bij Kabel Noord. Er wordt gewerkt aan een oplossing.
Op onze site pgneswierum.nl kunt u de voortgang volgen
Tsjerkepaad

Op 4 september zijn de Mariatsjerke en de Johannesstjerke vanaf 13:30 uur tot 17:00 uur open voor
publiek. Vrijwilligers van onze gemeente zijn die middag aanwezig.
Vaak komen mensen even binnen om van de rust te genieten of soms gewoon voor een praatje. Oud
inwoners van onze dorpen komen ook graag langs om nog eens een keertje in de kerk te kijken
omdat ze er bijvoorbeeld gedoopt of getrouwd zijn. In Wierum komen ook toeristen die graag de
kerk bekijken wanneer ze zien dat deze open is. En soms heb je geluk en komt er iemand langs die
even op het orgel wil spelen. We hopen op een mooie middag in beide kerken.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt over 3 weken, op 10 september 2021, u kunt kopij inleveren tot
vrijdag 3 september bij de scriba of via de mail naar annika-holtewes@live.nl.

