Beste mensen, dorpsgenoten.
Staande op de zeedijk zie je een donkere wolk aankomen boven zee. Wat hij
brengt is nog niet duidelijk. En of hij iets brengt ook niet. De logische reactie is:
Schuilen voor de bui, naar binnen.
Wie had ooit kunnen denken dat een Corona virus ons hele land zo in de greep
zou krijgen en ons allemaal beperkingen zou opleggen.
Dat is waar wij in verkeren. Onzekerheid. En dan is het goed dat er Mienskip is.

Sint Joris Tsjerke en Dorpsbelang bieden graag steun in deze onzekere tijd.
Tot nu toe: It Mienskar is gesloten, maar biedt afhaalservice snacks aan. Iedere
vrijdag en zaterdag van 17.00 uur tot 20.00 uur 481956 / 06-30530453.
De Flambou is gesloten, kinderen kunnen en mogen thuis aan de slag. Een van
de activiteiten zou kunnen zijn het maken van tekeningen voor alleengaanden
en / of ouderen. Zelf brengen of sturen kan, ze mogen ook in de brievenbus van
Buorren 2, dan zorgen wij voor de bezorging.
De kerkdiensten in de Sint Joris Tsjerke zijn t/m 5 april geannuleerd. Voor
pastorale zorg, een luisterend oor of vragen kunt u bellen met ds. Ulbe Tjallingii
419941 of 06-14859557. De komende 2 woensdagen luiden om 19.00 uur de
klokken van de Sint Joris Tsjerke als klokken van Hoop en Troost.
Boodschappen bezorgen, ook in Oosterbierum en Klooster-Lidlum, wordt door
vele winkels aangeboden. Bij de familie Durk en Bibi de Vries zitten 3 studenten
die ook aangeboden hebben om boodschappen te bezorgen. Telefonisch
bereikbaar op 481492.
Een gezelligheidsbezoekje wordt ten strengste afgeraden, maar een
raambezoekje mag wel, gewoon bellen is ook prima.
Tot slot: Aanvullende maatregelen zijn niet uit te sluiten en niet overal is een
oplossing voor. Graag denken wij met u mee.
Bereikbaar op 481005, b.g.g.06-20647416.
Op de websites www.oosterbierum.info en www.pg-oosterbierumwijnaldum.nl proberen we steeds de meest actuele informatie te plaatsen.

