
Zondag 22 mei 
09.30 uur Ds. G. Timmer, Kollum 
Organist: J. Boeijenga 
1e Collecte: Diaconie KIA Binnenlands Diaconaat 
2e Collecte: Eredienst PKN Missionair Werk 
 
14.00 uur in ‘d Ald Skoalle 
Mozaïek dienst m.m.v. Wybe en Gepke Kuipers 
 
Donderdag 26 mei 
Hemelvaartsdag 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 29 mei 
09.30 uur Ds. H.F. de Vries, Ternaard 
Organist: J. Boeijenga 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst PKN Jong Protestant (JOP) 
 
Bij de diensten 
 
Wees welkom in de diensten! Ook online van harte welkom, te vinden via 
www.kerkdienstgemist.nl! 
 
Verheugd zijn wij dat in de dienst van zondagochtend 22 mei om 9.30 uur Jan 
Heeringa belijdenis hoopt te doen van zijn geloof. Allen van harte uitgenodigd om 
deze bijzondere dienst bij te wonen. 
 
Mozaïek: 
Een kunstwerk van gebrokenheid. 
Wij geloven dat Jezus van je houdt. 
Wie je ook bent, 
Waar je ook vandaan komt en wat jouw verhaal ook is! 
In tegenstelling tot het bericht in de vorige Geandewei, willen wij graag IEDEREEN 
uitnodigen om deze mee-kijk dienst met ons te beleven! 
Jong of oud, gelovig of niet gelovig of uit een ander dorp of stad…. 
Het maakt niet uit want jij bent welkom zoals je bent, en we hopen dat jij je thuis 
voelt! 
Dit is wat wij elke week opnieuw ervaren, wij voelen ons thuis bij Mozaïek. 
De livestream die wij elke zondag meekijken geeft ons altijd een gevoel van 
vreugde, kracht, dankbaarheid en rust. En dat gevoel willen wij graag met jullie 
allemaal delen. 
Voel je welkom op: 
Zondag 22 mei in ‘d Ald skoalle te Hantum. 
De deuren gaan open om 13.30 uur en we willen graag starten om 14.00 uur. 
Na afloop is er koffie, thee en ranja. 



‘Fijn dat je er bent’ 
Wybe en Gepke Kuipers 
 
Op donderdag 26 mei om 9.30 uur vieren we hemelvaart, dit vieren we middels een 
korte wandeling door het dorp waarbij we op verschillende plekken stilstaan om 
hemelvaart te beleven. Iedereen van harte welkom! 
 
In de dienst van zondag 5 juni op Pinksterzondag, treden af als diaken Sjoerd 
Posthumus en als ouderling kerkrentmeester Kees Bakker. In deze dienst nemen zij 
afscheid als ambtsdragers danken we God voor hun jarenlange inzet en bidden we 
hun alle goeds toe. Ook kunt u en kan jij hen na afloop nog danken voor hun dienst 
en inzet. 
 
Terugblik zondagsschool 21'-22' 
De zondagsschool,- en club van de 4H-dorpen kan terugkijken op een gezellige en 
leerzame periode. Er zijn allerlei mooie werkjes gemaakt, spelletjes gespeeld, liedjes 
gezongen en verhalen gedeeld. Hetgeen waar de kinderen (en de leiding) misschien 
wel het meeste aan hebben gewerkt, is de Palmpasen tak die tijdens de Paasdienst 
in de kerk is laten zien. Eerder was in de Geandewei al te zien wat hiervan het 
resultaat was! Daarnaast hebben de kinderen veel met elkaar gesproken over de 
verhalen en thema's die de methode Bijbel Basics ons als leiding aanbood. En zoals 
wij elk jaar een groepje nieuwe kinderen mogen verwelkomen in de jongere groep, 
zo gaan er ook ieder jaar ook weer een aantal kinderen door naar de club en 
catechisatie. Tijdens de slotdienst hebben wij deze 7 toekomstige brugpiepers 
bedankt voor de fijne tijd en hun fantastische inzet! Al met al, een geslaagde tijd! 
Tot volgend seizoen! 
Leiding Zondagsschool,-en club 
 
Jarige Job 
In het afgelopen jaar hebben we tijdens de 
zondagsschool / zondagsclub gespaard voor een 
goed doel. Het goede doel van het afgelopen jaar 
was de Stichting Jarige Job. Deze stichting 
trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een 
onvergetelijke verjaardag. Er wordt geen geld 
gegeven, maar een verjaardagsbox vol met 
versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat 
lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi 
cadeau. In de slotdienst is bekend gemaakt dat 
we het afgelopen jaar een prachtig bedrag van € 
232,23 bij elkaar hebben gespaard! 
 
 
Collecte 
De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee 
willen doen aan de collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande 
bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
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Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Uit de gemeente 
 
Pastoraat 
Een aantal van onze jongeren zijn druk aan het ploeteren met de examens. Na 
moeizame jaren, door verschillende lockdowns, komt het er nu op aan. We bidden 
en hopen dat zij er goed doorheen komen. 
 
We kunnen zorgen hebben over wat er in de wereld speelt en hoe dit ons persoonlijk 
raakt. Daarnaast kunnen persoonlijke omstandigheden soms zwaar wegen. 
Eenzaamheid, pijn, ziekte, financiële zorgen, stress, zorgen om de toekomst. 
Probeer uw of jouw zorgen te delen met God en met elkaar. Het lost niet alles op, 
maar het kan wel opluchten en ruimte scheppen. Hiervoor ben ik beschikbaar, bel 
gerust, dan maken we een afspraak. 
 
Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart. (NBV21, 1 Petrus 
5:7) 
 
Ter bezinning 
De eerste snee is bij de meeste boeren inmiddels van het land. Dat is altijd even 
spannend, wanneer doen we het? Het gras mag niet te jong zijn, maar ook niet te 
oud. De eerste snee na de winter bevat de meeste voedingsstoffen voor het vee. Tot 
het maaien is het wachten en voorbereiden. Wachten op gunstige omstandigheden. 
Zon, temperatuur en neerslagverwachting worden nauwlettend in de gaten 
gehouden. Daarnaast is het tijd om voor te bereiden, onze boeren en loonwerkers 
zorgen dat hun ‘ark’ er technisch goed voor staat. En wat is het dan prachtig als je 
los kunt. En dat het dan ongeveer zo gaat als je gedacht had. En als de eerste snee 
dan binnen is, samen terug kunnen kijken na gedane arbeid: dit heeft goed 
uitgepakt. 
Het is bijna hemelvaart en nog even dat is het Pinksteren. Dat is ook een feest van 
de eerste snee. De eerste oogst van de Geest. De leerlingen moeten wachten en ze 
bereiden zich voor. Ze wachten op dat wat Jezus hun beloofd heeft: Kracht uit de 
hoge. Maar ze doen er ook alles aan om goed voorbereid te zijn. Ze blijven bij elkaar 
komen om te bidden en te smeken. Ze zoeken een vervanger van Judas, zodat de 
twaalf weer compleet zijn. En dan is het zover. De Geest komt, en zij getuigen van 
de opstanding van Jezus. En de eerste snee wordt binnengehaald. Drieduizend 
mensen komen tot geloof en worden aan de kring toegevoegd. Na Pinksteren komt 
de zomertijd, er wacht nog een heel groeiseizoen, er zijn meer sneeën te maaien. In 
de kerk is het dan wat rustiger, minder activiteiten. Laten we die rust ook nemen, de 
rust van de wekelijkse kerkgang die ons doet groeien. Waar we blijven bidden en 
smeken dat de Geest doet groeien. We kijken uit naar de volgende sneeën die 
gemaaid worden. Benieuwd wat de oogst zal zijn. We laten ons verrassen door wat 
de Geest doet! 
 
Verspreid over afgelopen seizoen heb ik de primaire nascholing gevolgd. Dat is heel 
leerzaam geweest, vijf keer twee dagen met collega kerkelijk werkers in Doorn, 
waarbij we met elkaar onze ervaringen konden delen en daarvan leren. Daarnaast 



waren er een paar inhoudelijke vakken waarin we zijn bijgespijkerd. Ik ben dankbaar 
dat de PKN deze cursus aanbied en hoop dat de gemeente van Hantum, maar ook 
van mijn collega’s verspreid door het land daar de vruchten van mogen 
ondervinden. 
Verder ben ik voorlopig afgestapt van een vaste woensdag in Hantum. Mogelijk dat 
ik later weer opnieuw een vaste dag of moment aanhoudt in Hantum. Dan zal ik dit 
met jullie delen. 
Met een hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 

 
 
Koffieochtend in d’Ald Skoalle 
“We zijn benieuwd”, zo zaten wij (Jitske en Janke) op dinsdagochtend 10 mei op de 
bezoekers van de koffieochtend te wachten. Tot onze verrassing zijn er 21 mensen 
een bakje komen halen en hing er een gezellige ontspannen sfeer. 
Deze ochtend is op initiatief van de kerk en door samenwerking met het bestuur van 
d’ âld skoalle en dorpsbelang georganiseerd. Bij voldoende belangstelling wordt het 
een maandelijkse inloopochtend voor iedereen. 
De volgende keer is het op woensdagochtend 8 juni ( tweede woensdag van de 
maand) en dan staat de koffie/thee om tien uur weer klaar. Voel je welkom om te 
komen, vertel het rond en vraag gerust mensen mee. 
Met een vriendelijke groet van Jitske en Janke 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij mevrouw Breman en meneer 
Groen, als felicitatie voor hun verjaardag. De familie Wip – Koopmans heeft 
bloemen ontvangen voor hun 40e trouwdag. Familie A. Postma heeft bloemen ter 
bemoediging ontvangen. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 3 juni a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 
27 mei sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of 
bezorgen bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum. 


