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Spannum, 9 juni 2022. 

 

Hierbij ontvangt u de zomerkerkbrief van de kerkenraad Spannum-Edens voor 

de maanden juni, juli en augustus. 

Kerkdiensten. 

 

Zondag 5 juni 2022 om 19.30 uur. 

Dienst in Edens, 

Kerkzangdienst 

Ds. K. van Marrum. 

 

Zondag 12 juni. 

Geen dienst. 

Zondag 19 juni 2022 om 9.30 uur. 

Dienst in Spannum 

Kerkkaatsdag op het sportveld. 

Ds. K. van Marrum 

 

Zondag 26 juni 2022. 

Geen dienst. 



Zondag 3 juli 2022 om 9.30 uur. 

Dienst in Edens. 

Heilig Avondmaal. 

Ds. K. van Marrum 

Zondag 10 juli 2022. 

Geen dienst. 

Zondag 17 juli 2022 om 9.30 uur 

Dienst in Spannum. 

Ds. K. van Marrum 

Zondag 24 juli 2022 

Geen dienst 

Zondag 31 juli 2022 

Dienst in Spannum. 

Geen voorganger mogelijk. 

Zondag 7 augustus 2022 

Geen dienst, 

Zondag 14 augustus om 9.30 uur. 

Dienst in Spannum 

Ds. K. van Marrum. 

Zondag 21 augustus 2022. 

Geen dienst. 

Zondag 28 augustus 2022 om 9.30 uur. 

Dienst in Edens. 

Simmersjongen 

Ds. J. Majoor. 

Zondag 4 september 2022 om 9.30 uur. 

Dienst in Spannum 

Ds. J. Zeldenrust 

 

Wel en wee. 

Vanuit de kerk hebben we diverse mensen in onze gemeente en ons dorp de 

afgelopen tijd bezocht.  

Zoals u inmiddels al heeft waargenomen bezoeken we niet alleen de leden van de 



kerk met een bloemetje of presentje, maar verwelkomen we ook nieuwe 

bewoners in ons dorp en vermelden van niet leden, maar dorpsgenoten 

bijzondere gebeurtenissen voor zover bij ons bekend 

Er zijn bloemen gebracht bij de fam.  Oort wonende in de Lytse Buorren  12. 

We heten hen van harte welkom in Spannum. 

Bij Ate en Tine Hanenburg, oud inwoners van ons dorp ,  zijn bloemen gebracht 

ter ere van hun 61 jarig huwelijk, 

Gefeliciteerd vanuit de gemeente Spannum- Edens 

Op de Polle zijn bij  Eelco en Marijke Romkema zijn bloemen gebracht ter ere 

van hun 45 jarig huwelijk,  

Verjaardagsbloemen zijn er gebracht bij Marten Leijenaaar in Edens hij mocht 

85 jaar worden en bij Menno Walma hij is 70 jaar geworden . 

Gefeliciteerd namens de gemeente. 

Bij Ben de vriend van Anneke Wester wonende op de zorgboerderij Doniastate 

is een bloempje gebracht,om dat Ben aan zijn heup is geopereerd en hij mocht 

weer naar huis. ,hij mocht weer thuiskomen na een heupoperatie  

Bij Bennie Stornebrink zijn bloemen gebracht vanwege een plotselinge 

ziekenhuisopname. Gelukkig kon hij weer spoedig naar huis. 

Doeke Steensma heeft lange tijd in het ziekenhuis gelegen met  aanzienlijke 

gezondsheidsproblemen . Hij was heel ernstig ziek, maar het is goed afgelopen 

en is nu weer thuis om verder op te knappen. Enige aandacht vanuit de kerk leek 

ons op zijn plaats en hij heeft een bos bloemen van ons ontvangen.. 

Bij Jenny Jorritsma zijn bloemen gebracht na een geslaagde heupoperatie. 

Mooi dat dat allemaal goed is gegaan.. 

Ook Anne Noordmans moest plotseling worden opgenomen. Gelukkig kon hij naar 

korte tijd weer naar huis 

Voor allen een goed herstel gewenst,  ook diegene die niet in dit overzicht 

worden genoemd en niet in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar wel met 

gezondheidsproblemen thuis hebben te maken  

 

Jubilea. 

27 juni   Anne en Tietie Noordmans. 50 jaar huwelijk. 



28 juni   Thomas van Dijk.                   70 jaar. 

Een hartelijke groet van ouderlingen Reinder Bakker en Rommy Jorritsma. 

 


