
 

Zondag 18 juni  
09.30 uur ds. D. Schreurs, Hogebeintum   
Organist:    dhr. Johan Boeijenga 
1e collecte: KIA binnenlands diaconaat, Nederland 
2e collecte: Eredienst 
 
Zondag 25 juni 
09.30 uur drs. J.G. Kerkhof-de Vries, Hantumhuizen 
Organist:    dhr. Jelke Koolstra 
1e collecte: ? 
2e collecte: Eredienst 
Er is kindernevendienst en kinderoppas 
(In tegenstelling tot eerder aangekondigd is deze dienst geen school- en gezinsdienst) 
 
Van de pastor 
 
Pastoraat 
De gezondheid van mevr. Attema (Hearewei) wordt er niet beter op. Een tot nu toe heel sterke vrouw 
die al 93 jaar is, een hele leeftijd. Er zal extra zorg nodig zijn. Hoe fijn is het te noemen dat naast de 
beroepsmatige verzorging haar dochter dagelijks vol zorg en liefde haar  moeder nabij is, in en bij alles. 
De (schoon)moeder van Fo en Heine Vos-Soorsma is overleden in de leeftijd van 97 jaar. Naast verdriet 
is er grote dankbaarheid voor haar leven en hoge ouderdom! Wij wensen allen die haar zullen missen 
Gods troostende liefde toe. Allen die in spanning, zorg of verdriet leven een sterk vertrouwen in God toe 
gebeden! 
 
Examens 
Wanneer u dit leest weten de meeste studerende jongeren die voor een examen moesten of ze 
geslaagd zijn, voor een her- in aanmerking komen of dat ze niet geslaagd zijn. Vast ook een spannende 
periode. Iedereen die geslaagd is een verdiende felicitatie! Elk die voor een her- in aanmerking komt nog 
veel sterkte! En voor diegenen die niet geslaagd zijn een tijd van leren omgaan met die teleurstelling. 
Waar nodig veel sterkte en inspiratie bij het maken van nieuwe keuzen! 
 
Pinksteren 2017 
 Eeuwenlang al wordt het wonderlijke feit herbeleefd dat God, dat Jezus zich als Heilige Geest gaf en 
geeft aan de mens, tijdloos en grenzeloos. Geen beperkingen, geen begrenzing, geen onmogelijkheden. 
Al in Psalm 51, eeuwen vóór Handelingen 2, bid smeekt en vraagt koning David zingend om een rein 
hart, een nieuwe geest. Hij had grove zonden begaan met de wijze waarop hij zich Bathseba als zijn 
vrouw toe-eigende. De profeet Nathan had Gods harde woorden overgebracht. Dan bidt David of de 
Heilige Geest van God hem niet wordt ontnomen! Want zonder de genade en vergeven liefde en kracht 
van God zou hij niet kunnen en niet willen leven. Zo zijn ook na de hemelvaart van Jezus de discipelen en 
anderen bijeen en blijven volhardend bidden en smeken. Het lijkt wel of ze niet van Jezus kunnen “los” 
komen. Ze hebben hem zo nodig. Daarom een hartstochtelijk bidden! Wij zich zo naar God buigt, wie 
volhardend Jezus Christus biddend smeekt wordt de Heilige Geest niet onthouden. Ook niet na bijna 
2000 jaar. Want God is ons goedgunstig én genadig! 
 
Persoonlijk 
Naar aanleiding van vragen van sommige gemeenteleden waarom ik al enige weken niet voorga in 
kerkdiensten lijkt het me goed e.e.a. uit te leggen. Begin 2016 werd er een plan gemaakt voor een reis 
die ongeveer 3 maanden zou duren, van eind mei tot eind augustus 2017. Ik vroeg en kreeg 
toestemming van de kerkenraad, heb overlegd met de preekvoorziener en zou tijdig voor de nodige 
pastorale hulp en bijstand voor “Hantum” zorgen. Maar eind vorig jaar en begin dit jaar werd steeds 
duidelijker dat die reis niet kon doorgaan. Erg jammer! Door de vroege planning had ik voor diezelfde 



 

periode ook geen preekbeurten gepland. Daarom ga ik drie maanden lang niet voor in kerkdiensten, tot 
begin september. Het heeft voor mij persoonlijk wel een positief bijeffect. Ik kan hier of daar maar ook 
in Hantum het Heilig avondmaal bijwonen en kan nu ook preken van andere voorgangers horen. 
Wellicht zult u me wat vaker in de kerkbank in Hantum zien zitten. Want ik vind het prettig “ter kerke 
gaan in eigen gemeente”. 
Pastor Gerrit H. Visser 
 
Tentdienst 2 juli 
De gehele dienst zal worden verzorgd door de Country Trail Band. 
De band bestaat inmiddels meer dan 30 jaar en heeft vrijwel overal in Nederland en ook in Vlaanderen 
opgetreden. De groep wil vooral samen met de mensen een fijne dienst beleven en kijkt uit naar de 
tentdienst in Hantum en zal daar een aantal nummers brengen van de nieuwe CD “Straight into the 
heart.” 
 

 
 
Het thema van de dienst is dan ook ‘Recht uit het hart in uw hart.’    
De Country Trail Band zal in Hantum een mix brengen van Nederlandse liederen en countrysongs, ook is 
er ruimte voor samenzang. 
De dienst begint om 13.45 uur in de tent bij sportveld Yn ‘e Bedelte in Hantum.                                                                        
Iedereen,  jong en oud, is hierbij van harte welkom deze dienst mee te maken als afsluiting van het 4H-
dorpenfeest. Ook kinderen zijn welkom.  Eventuele oppas kan worden geregeld. 
Na de dienst is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie, thee of fris met iets 
lekkers. 
Namens de bijzondere dienstencommissie: Pietsje, Gepke, Marieke, Hille. 
 
 
 



 

Jarigen 70+ 
Op 22 juni hoopt mevrouw  A. de Hoop-Bloemhof, Smidstrjitte 31, 9147 BJ  Hantum haar verjaardag te 
vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd.  Voor het komende levensjaar alle goeds 
toegewenst. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 23 juni hopen Jaap en Johanna van der Veen-Sijtsma hun 45 jarig huwelijk te vieren. Hun adres: 
Bangawei 1, 9144 CL  Hantumhuizen. Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst samen met 
de kinderen en kleinkinderen. 
 
Bloemengroet 
De afgelopen zondagen ging de bloemengroet naar M. Dijkstra-Dijkma ter bemoediging en naar F. 
Toren-de Vries met een felicitatie voor haar verjaardag. 
 
Liturgisch bloemstuk Pinksteren 2017 
 
Uitleg,  tekst bij de bloemschikking:  
De rode bloemen zijn als een fontein van vurigheid. 
Verschillende tinten rood als verwijzing naar hoe Gods 
vurige inspiratie 
verschillende wegen met mensen gaat. 
Wij worden bereikt ‘ieder in de eigen taal’.  
Rondom de schikking is een gouden koord gebonden: 
Wij hebben elkaar niet uitgekozen, maar zijn elkaar 
geschonken als mensen  die nieuwe scheppingskracht 
mogen delen. 
Gods trouw bindt ons samen voor Zijn toekomst. 
 
Afscheid organist Rensma 
Op Pinksterzondag 4 juni 2017 bespeelde organist Kees 
Rensma uit Ternaard, als vaste organist in de PKN gemeente 
Hantum c.a., de laatste keer het orgel. 
Vele jaren van volledige inzet en plezier heeft  hij het orgel 
bespeeld.  
Iedereen was uitgenodigd na de dienst in de kerk te blijven 
om te luisteren naar de laatste noten. 
 
 
 
Na de dienst werd Kees Rensma 
hiervoor hartelijk bedankt en werd hem 
een kadobon aangeboden als dank en 
waardering voor de vele jaren van 
inzet. Zijn vrouw werd een boeket 
bloemen aangeboden. Daarna was er 
voor iedereen koffie, thee of fris met 
een stukje oranjekoek en kon iedereen 
persoonlijk afscheid nemen  en werd er 
gezellig nagepraat. 
De Kerkrentmeesters 
 
 



 

Beamer 
Mocht u iets willen vermelden op  de beamer dan kunt u dit mailen naar bteamhantum@live.nl  
Aanleveren vóór zaterdag 12:00 uur, tenzij vooraf anders afgesproken. 
 
Agenda 
26 juni Vergadering moderamen 
2 juli Tentdienst 13.45 uur 
3 juli Vergadering kerkenraad 
6 juli Ouderlingenberaad 
9 juli Kerkdienst 9.30 uur 
Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk 
http://hantum.protestantsekerk.net.  
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 30 juni a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 23 juni sturen naar het 
e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 
te Hantumeruitburen. 
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