
 

Zondag 16 april Eerste Paasdag 
09.30 uur  pastor G.H. Visser 
Organist:    dhr. Kees Rensma 
1e collecte: zending 
2e collecte: PKN collecte jeugdwerk 
Er is zondagsschool en -club 
 
Maandag 17 april Tweede Paasdag 
09.30 uur  ds. A. Elverdink, Eastermar 
Organist:    dhr. Jan de Boer 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: eredienst 
 
Zondag 23 april 
09.30 uur  ds. R. de Pee, Feanwâlden  
Organist:    dhr. Johan Boeijenga 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: PKN eredienst en kerkmuziek 
 
Zondag 30 april 
09.30 uur  pastor G.H. Visser 
Slotdienst winterwerk 
Organist:    dhr. Kees Rensma 
1e collecte: diaconie 
2e collecte: eredienst 
Er is kinderoppas in het Open Huis 
 
Pastoraat 
Mevr. Heeringa - Meinsma (Fennewei) moest in week 14 een paar keer naar het MC-Leeuwarden. Beide 
keren mocht zij na behandeling weer naar huis. De tijd zal leren of er nader onderzoek nodig is. Zij en al 
die andere niet genoemden, Gods zegenende en troostende nabijheid.  
 
Wanneer u dit leest zijn de Paasdagen volop bezig. Met Witte Donderdag hebben we de Agapè maaltijd 
gevierd in d’Âld Skoalle. En vanavond vieren we de dienst van Goede Vrijdag, een ingetogen dienst. De 
dag dat onze Here Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. De dienst wordt muzikaal ondersteunt door 
het orgel met organist Jelke Koolstra en ook door gospelgroep Sjammasj uit Leeuwarden. Een groep 
tieners leest uit het evangelie van Johannes over het lijden en sterven van Jezus Christus. Aan het einde 
van de dienst wordt het donker in de kerk… de Paaskaars, als symbool van het Licht van Christus is 
gedoofd. In dát donker verlaten we de kerk. Maar wie goed heeft gekeken…het licht van de hoop brand 
nog!  
Op Stille Zaterdag is er ook een dienst in de Nicolaaskerk. Georganiseerd door de gehele jeugdleiding. 
Ook tijdens deze dienst is er stilte, ingetogenheid, verdriet om de lege plek in het (geloofs)leven; Jezus 
is dood… hoe nu verder? En tegelijk brand in de kerk en in ons hart dat kleine Lichtje van de hoop nog. 
Misschien komt er tóch nog meer, nieuw leven uit Gods hand? Houdt Gods toekomst op Goede Vrijdag 
op of gaat er ergens nog een “raam” open? Steeds meer wordt duidelijk hoe leiding en jeugd dat zó 
mooi, zó gevoelig en intens weten weer te geven. Om stil van te worden… maar daar houdt de viering 
op zaterdag niet mee op. Het Licht van de nieuwe morgen wordt zichtbaar aan de horizon. 
Op Paaszondag wordt Gods Liefde werkelijkheid. Op een zee van Licht en Leven zingen wij God Gloria! 
De Heer is waarlijk opgestaan! Dit soort diensten worden al eeuwenlang gevierd en beleeft. En blijft het 
wonder van de opstanding van Jezus een sterke geloofsimpuls. Elk jaar opnieuw is het een geweldige 
belevenis. Zeker ook wanneer we mogen zien en ervaren hoe veel en hoe graag de jeugd, jongeren, 
tieners en vele, vele anderen gepassioneerd aan deze diensten meewerken. Om het tot een groots 



 

feest te laten worden. Daarom worden tijdens de 2e paasdagdienst alle registers opengetrokken. 
Letterlijk door organist Jan L. de Boer en theologisch door ds. A. Elverdink. Ook mensen van “buiten” 
zijn bij al deze diensten van harte welkom! Gepassioneerde, gezegende en inspirerende Paasdagen 
toegewenst. Tot Gods eer. 
Pastor Gerrit H. Visser 
 
Peaske Power 
Zondag 16 april is er weer Peaske Power! 
Het thema dit jaar is: Pasen... en doorrr. 
Om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk te Lioessens m.m.v. Tribute en Theun van der Velde. 
Allemaal hartelijk welkom! 
 
Jarigen 70+ 
Op 27 april hoopt mevrouw M. van der Weide-Vriesema, Stasjonswei  12 kamer 123, 9123 JZ Metslawier 
haar verjaardag te vieren. 
En 4 mei is het de dag dat mevrouw F. de Boer-de Jong, De Terpen 15, 9147 BA  Hantum haar 
verjaardag vieren mag. Beide dames van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 15 april is het 40 jaar geleden dat Geert en Gepke Kuipers-van der Woude, De Terpen 1, 9147 BA  
Hantum als echtpaar door het leven zijn gegaan. Van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst en 
dat de Here jullie nabij mag zijn op jullie verdere reis door het leven. 
 
Bloemengroet 
Een bloemengroet vanuit de kerk ging de afgelopen zondagen naar de heer S. Heeringa (ter 
bemoediging) en naar Maaike Dijkstra (van harte beterschap). 
 
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. 
 
Autorijdienst 
Vervoer nodig naar de kerk? Bel Sjoerd Posthumus, tel. 0519-571659 
 
Collectemunten 
Onze kerk maakt gebruik van collectemunten. Collectemunten zijn aftrekbaar voor de 
belastingaangifte. Ze zijn te verkrijgen, na telefonische bestelling, bij Jan Veeninga, Pastorieland 7, 
Hantum, tel. 0519-571879 
 
Agenda 
18 april Vergadering Diaconie/Zending 
3 mei GemeenteGroeiGroep 
7 mei Kerkdienst 9.30 uur 
14 mei 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 donderdag 4 mei a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 28 april sturen naar 
het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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