
 

 
Zondag 3 oktober 
Mariatsjerke 
9.30 uur: mevr. M.E. Folbert – vd Heijden, Ternaard 
Dienstdoend ambtsdrager: Y.B. Eelkema-de Jong 
Koster: S. Teitsma 
Collecten: 1e diaconie 2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: J. van der Zee 
 
Zondag 10 oktober 
Johannestsjerke 
Speciale dienst 
9.30 uur: Spreker B. van Bezooijen, de Valom 
Dienstdoend ambtsdrager: L. Kingma - Post 
Koster: H. Eelkema 
Collecten: 1e diaconie 2e kerk 
Organist: J. de Jong       
Bloemen: H. Meinema – de Beer 
 
Diaconie 
 
Diaconie: NL33RABO03461.34.455 
Kerk:        NL23RABO03461.06.796 
 
Zondag 3 oktober 
Vandaag is de collecte voor het Rwandaproject. De PG van Nes-Wierum doet, samen met meer 
kerken in de classis, mee met het zendingsproject voor Rwanda. Van harte aanbevolen. 

de zendingscommissie. 

Zondag 10 oktober 
De diaconiecollecte is deze keer voor de bloemen. 

Zondag 17 oktober 
Werelddiaconaat.. Kameroen, samen werken aan een stabiele toekomst. In het noorden van 
Kameroen kunnen de boeren maar vier maanden in het jaar zaaien en oogsten: alleen in het 
regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te 
weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren 
landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De 
kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een 
vreedzame samenleving. 

Zondag 24 oktober 
Diaconiecollectie 

De diaconie. 
 
Uit de gemeente 
 
Verhuizing 
I. Mollema van de Wiesterwei 17, Nes is verhuisd naar Dorpsstraat 63A, Hoorn (Terschelling). We 
wensen je veel woongenot op je nieuwe plek. 
In de vorige Geandewei werd mevrouw Quick welkom geheten. Dit had moeten zijn mevrouw Quik. 
 
Verjaardagen 
Op 6 oktober viert de heer M. Post van de Iniastrjitte 10, Wierum zijn verjaardag, twee dagen later is 
de verjaardag van mevrouw P.M. van der Zee-Smit, Iniastrjitte 8 (9141 VE), Wierum. De kerkenraad 
wenst u beiden een gezegende dag toe en alle goeds voor het komende jaar. 



 

 
Wat vlied of bezwijk, getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zijn, in ‘t wisselend lot; 
moog ‘t hart soms ook beven in heetst van de strijd, 
Zijn liefd’ en ontferming vertroosten altijd! 
 
Doopdienst 
Op zondag 19 september werd Roan Elbrich de Beer, dochter van Jelle en Fenna de Beer-Bakker 
gedoopt. We hebben samen met familie, vrienden en kennissen een mooie dienst beleefd. We wensen 
Jelle, Fenna en Roan Gods zegen toe.  
 
Invoegen: foto_doop.jpg 
 
Nieuwe versoepelde Coronamaatregelen 
Geef elkaar de ruimte is het advies van de PKN. Nu de anderhalvemeter maatregel is komen te 
vervallen gelden er nieuwe regels. Formeel gezien is de anderhalve meter maatregel niet meer van 
kracht maar een beetje afstand houden is toch nog wel het advies. Ook mogen we nog steeds geen 
collectezakken doorgeven (dan zal het aanbieden van een pepermuntje aan de buurman/vrouw ook 
wel niet verstandig zijn). 
Het coronatoegangsbewijs is gelukkig niet van toepassing op kerken en we zingen weer samen tot 
Gods eer. Bijna terug naar normaal. Bijna, want we blijven nog steeds thuis als we klachten hebben 
en voor de dienst schudden we nog steeds de hand van de voorganger niet. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Kerkenraad en rouwdiensten 
Voordat wij in de nieuwe gemeentestructuur kwamen, was het gebruikelijk dat er twee 
kerkenraadsleden bij elke rouwdienst aanwezig waren. Zij vertegenwoordigden de kerkenraad en 
daarmee ook de gemeente. Vanwege de vacatures in de kerkenraad was het de laatste jaren moeilijk 
om dit goed rond te krijgen. Regelmatig moest een kerkenraadslid er ook een vakantiedag voor 
opnemen. Mede hierdoor lukte het om naast de voorganger ook een ouderling/diaken af te vaardigen 
In onze nieuwe gemeentestructuur is dat niet meer mogelijk. De kerkenraad is daarvoor te klein. Toch 
willen we de voorganger niet alleen laten in de rouwdienst. Ook vinden we het belangrijk dat de 
gemeente vertegenwoordigd wordt. Om hieraan te voldoen hebben we een aantal gemeenteleden 
bereid gevonden die namens kerkenraad en gemeente aanwezig zijn bij rouwdiensten. Niet allen 
tegelijk, maar bij toerbeurt één. Ze komen uit zowel Nes als Wierum, maar afgesproken is dat ze 
niet verbonden zijn aan rouwdiensten uit eigen dorp. Uiteindelijk zijn we één gemeente waarin dit 
onderscheid wegvalt. Wanneer een rouwdienst zich voordoet zullen zij door de 
kerkenraad worden benaderd. 
 
Het gaat om de volgende gemeenteleden: 
Joukje Sijtsma-Brouwer 
Tineke Fokkinga-Swart 
Jikke de Jong-de Beer 
Einte en Jannie van der Zee-Sikkema 
 
Wij zijn blij dat ze dit willen doen en bidden hen Gods zegen toe bij deze taak. 
  
ds. Geert van Wieren 
 
Speciale Dienst: Zondag 10 oktober 
Op zondag 10 oktober zal de eerste speciale dienst plaatsvinden in de Johannestsjerke in Nes. Zonder 
al te veel te verklappen, kunnen we u vertellen dat het een bijzondere dienst wordt. Spreker Bart van 
Bezooijen deelt een indrukwekkend verhaal met ons. We hopen op een mooie opkomst en een goede 
ochtend samen. Tot dan! 
 
 
Kopij Geandewei 



 

De volgende Geandewei verschijnt over 2 weken, op 15 oktober 2021, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 
8 oktober bij de scriba of via de mail naar annika-holtewes@live.nl. 


