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Nieuws van de Protestantse Gemeente Engwierum,  december 2022 

 Op 23 oktober j.l. had ds. J. Adema van Metslawier zijn 40 jaar jubileumdienst. Willem en 
Marga zijn er namens de PG Engwierum naar toe geweest. 

 Op 30 oktober a.s. had ds. J. Stander zijn afscheidsdienst als predikant van de Protestantse 
Gemeente in Kollum. Willem en Sjoukje zijn hier namens de PG Engwierum naar toe geweest. 
Inmiddels is ds. J. Stander gestart met het verrichten van pastorale werkzaamheden voor 
onze gemeente. Heel fijn dat wij weer een dominee in ons midden hebben!  

 Op 2 november j.l. was er dankdag,  met ’s avonds een fijne dankdienst in de dorpskerk. 
 Op 6 november j.l. was er KinderKerk met het thema: “Kun jij een lichtje zijn?” 
 Op 6 november j.l. zijn Gerda en Marga bij ’t Lichtpunt geweest om te dienen bij de Sing-in 

waar het Patrimoniumkoor uit Leeuwarden langs kwam. 
 Binnen de Classis Fryslân zijn altijd ontwikkelingen. Voor de geïnteresseerden is er een 

website die allerlei informatie biedt: www.classisfryslan.nl 
Om alvast te noteren in uw agenda. 
 Gemeente-ochtend op zondag 4 december a.s. om 10.30 uur na de kerkdienst in ’t Lokaal! 
 Kerstetentje in ’t Lokaal op woensdag 14 december a.s.: wilt u ook graag meedoen? Dan 

kunt u zich opgeven bij Sjoukje: 06 30564450 
 Kerst-gezinsdienst, 25 december a.s. om 9.30 uur in de dorpskerk o.l.v. mw.  A. Plantinga uit 

Ee. De dorpskerk is feestelijk versierd, want we vieren de geboorte van Jezus! Kom jij ook?! 
 In 2023 is er tweewekelijks kerkdienst, de 1e  kerkdienst in het nieuwe jaar is op 8 januari! 

 
Ter informatie 

 Zondag 20 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 
Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag genoemd. Met het oog op deze dag verscheen het 
boekje Voor wie los moet laten, ‘gedachten bij het afscheid’. In het boekje Voor wie los moet 
laten, ‘gedachten bij het afscheid’ geven verschillende auteurs woorden aan gemis, aan 
rouw, maar ook aan hoop, troost en vertrouwen. Met passende foto’s is  het een mooi 
geschenkboekje geworden.  Te bestellen voor € 3,95 via petrus.protestantsekerk.nl/bestellen 

 Het thema van de adventskalender 2022 is ‘Aan tafel - plek voor iedereen’.  
Gratis te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 

 De christelijke boek- en cadeauwinkel in Dokkum heeft een NBV21 actie t/m 31 december, 
dagboeken 2023 en kalender 2023. 

 

 
 
Voor vragen aan de kerkenraad kun je mailen naar scriba@pknengwierum.nl 
 

           
  

KinderKerk  zondag 18 december a.s. om 10.00 uur in ’t Lokaal! 
Thema: “geboren worden”. 
We gaan in ’t Lokaal bezig met versiering en geboortekaartjes maken. Jezus 
wordt straks immers geboren?!  We gaan daarna naar de dorpskerk om de 
versiering op te hangen! Het wordt Kerstfeest!!! 
 

De protestantse gemeente van 
Engwierum wenst jullie allemaal  
Liefdevolle Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar!  

Diaconie: NL 15 RABO 03461.36.040 o.v.v. collecte diaconie 
Kerk: NL 54 RABO03461.03.037 o.v.v. collecte kerk 
 


