
 

Zondag 13 augustus 
09.30 uur  Pastor G.H. Visser 
Organist: dhr. Kees Rensma 
1e collecte: KIA zending, Egypte 
2e collecte: eredienst 
 
Zondag 20 augustus 
09.30 uur  ds. D. Schreurs, Hogebeintum 
Organist: dhr. Klaas Zijlstra 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: eredienst  
 
19.30 uur Pastor G.H.Visser 
Zomerzondagavondzangdienst 
m.m.v. Jan de Boer op orgel 
 
Zondag 27 augustus 
09.30 uur  ds. R. Reitsma, Goutum 
Organist: dhr. Taco de Jong 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: eredienst 
 
Verjaardagen 70+ 
In de 2e helft van augustus hopen 3 gemeenteleden hun verjaardag te vieren. Op 16 augustus is mevr. J. 
de Wilde-Jongsma jarig. Haar adres is De Waadwente, afd. Tsjalk kamer 4, Birdaarderstraatweg 68, 
9101 DA  Dokkum. De heer H. Vos van de Bangawei 12, 9144 CL  Hantumhuizen hoopt op 18 augustus 
zijn verjaardag te mogen vieren. En tenslotte is het op 28 augustus feest op de Smidstrjitte 20, 9147 BK  
Hantum als de heer J. Toren zijn verjaardag hoopt te vieren. Namens de gemeente van harte 
gefeliciteerd. 
 
Huwelijksjubileum 
Jacob de Hoop en Karen Hogenhorst, de Wilgen 3, 9148 BB  Hiaure zijn op 21 augustus 1992 getrouwd. 
Dit jaar dus al weer 25 jaar geleden. Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst met 
kinderen, familie en vrienden. 
 
Bloemengroet 
Een bloemengroet is gegaan naar de heer C.M. Solleveld en mevr. B. Toren-Dijkstra, allebei vergezeld 
met een felicitatie met hun verjaardag en naar het echtpaar Postma-Kuipers met een felicitatie voor 
hun huwelijksjubileum. 
 
Mutaties kerkelijk erf 
Ingekomen:  
Dhr. W.B.W. Dijkstra, Smidstrjitte 7, 9147 BJ  Hantum. 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Van De Terpen 3 naar Smidstrjitte 33, 9147 BJ  Hantum gezin W. Kuipers. 
Geboren:  
Op 26 juli: Hanna Aaltje, dochter van Wytse en Alie Kuipers-Bos , T. Conradistrjitte 6, 9147 BD  Hantum. 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 3 juli j.l. 
Na het woord van welkom, speciaal aan de aanwezige nieuwe ambtsdragers, staat de voorzitter eerst 
stil bij het overlijden van 2 gemeenteleden en bij het overlijden van 2 dierbaren van het 
kerkenraadsechtpaar Vos-Soorsma. 



 

Veel tijd wordt besteed aan het bespreken van het  beleidsplan. Enkele kerkenraadsleden hebben o.l.v. 
pastor Visser het oude beleidsplan herschreven door aan te geven welk beleid we voor de komende 4 
jaar willen volgen en ook de kenmerken, de visie, de doelstellingen enz. van onze gemeente 
beschreven. Omdat er nog onduidelijkheden zijn komt het de volgende keer weer op de agenda. 
Binnen het College van Beheer is de vacature van secretaris nog niet ingevuld. Kerkrentmeester Sjoerd 
Bolhuis heeft aangeboden wel te willen notuleren. Het College gaat vooreerst met 4 man verder. 
Het door het College van Beheer aangedragen voorstel om gelden te beleggen in landerijen wordt door 
de kerkenraad aangenomen. Dit omdat sparen bij banken geen rendement meer oplevert. E.e.a. zal 
worden begeleid door Rentmeesterskantoor Wijmenga. 
Pastor Visser zal voortaan de classisvergaderingen bezoeken, in de plaats van Johannes van Keimpema. 
Door de jeugdouderlingen is in de 4H-dorpen bij 4 geslaagden van het voortgezet onderwijs een kleine 
attentie gebracht. 
De start van het winterwerk vindt plaats in de middagdienst van 24 september a.s. Een kleine 
commissie uit diverse geledingen is bezig met de voorbereidingen van de activiteiten voor het 
startweekend. 
 
Agenda 
28 augustus Vergadering moderamen 
31 augustus Vergadering kerkenraad 
3 september Kerkdienst 9.30 uur 
10 september Kerkdienst 9.30 uur 
17 september Kerkdienst 9.30 uur 
17 september Orgelconcert Jaap Sake Heeringa 
Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk 
http://hantum.protestantsekerk.net.  
 
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. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 1 september a.s. Dit is weer een nummer voor 3 weken. De 
kopij kunt u t/m vrijdag 25 augustus sturen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen 
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