
Zondag 13 februari 
Doopdienst 
11.00 uur Ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar 
Organist: J. Boeijenga 
1e Collecte: Diaconie KIA noodhulp 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 20 februari 
FOWD in Hantumhuizen 
09.30 uur Ds. R. Reitsma, Leeuwarden 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte; Eredienst Onkosten FOWD 
 
Bij de diensten 
 
U en jullie zijn welkom in de kerk, houd rekening met elkaar, en neem de bekende 
basismaatregelen in acht. Ook online van harte welkom! 
 
In de dienst van zondag 13 februari worden twee kinderen uit de gemeente gedoopt: 
Femke Gerda Elzinga en Aike Wietse Pieter van der Woude. We hopen dat het een 
feestelijke dienst mag worden! 
 
Wereldgebedsdag 2022 
Een viering vanuit Engeland, Wales en Noord Ierland, 
thema: GODS BELOFTE 
Een Wereldgebeurtenis! 
Waarbij we wereldwijd  “Samen bidden, Samen 
vieren, Samen delen!” 
Wereldgebedsdag verenigd mensen over de hele 
wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij 
deel uitmaken van een wereldbevolking, deelt hoop 
en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en 
problemen.  
Al vele jaren houden we met elkaar ook in de 4-H 
Dorpen een wereldgebedsdagviering m.m.v. 
verschillende mensen en volgen we de liturgie. De 
kerkdienst kan worden bezocht met de 
coronamaatregelen in acht genomen en wordt ook 
online uitgezonden . 
Dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard is voorganger 
tijdens deze dienst m.m.v.  een paar liturgen. De 
onlinedienst met de liturgie inbegrepen wordt verzorgd door Anja Dijkstra. U of jullie zijn 
van harte uitgenodigd en welkom bij deze wereldgebedsdienst of de dienst online te volgen 
op zondag 6 maart 2022, in de Nicolaaskerk in Hantum om 09.30 uur. 
De viering van de Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander 
land en wordt er een liturgie samengesteld, zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed 
zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars 
zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor solidair met elkaar. De liturgie komt 
dit jaar uit het comité van Engeland Wales en Noord Ierland, het thema voor de viering is 
afgeleid uit de tekst van Jeremia 29:11 GODS BELOFTE. Deze landen vormen 3 delen van 
het Verenigd Koninkrijk (VK) binnen de eilandengroep die bekend staan als de Britse 



  

eilanden. Hoewel ze veel delen, zijn ze ook divers, met verschillende talen, culturen en 
regeringen. De geschiedenissen zijn met elkaar verbonden. 
De voorkant van de liturgie toont een afbeelding met sleutelwoorden zoals Vrijheid,  
voorgesteld als een open deur naar een pad door een eindeloos open vergezicht. 
Gerechtigheid, vertegenwoordigd door gebroken kettingen, Gods vrede en vergeving, 
vertegenwoordigd door de vredesduif en een vredeslelie die door de stoep breekt. Al met al 
een regenboog die al deze dingen vertegenwoordigt, van het verhaal van Noach tot de 
moderne tijd.  Een symbool van de allesoverheersende liefde van God. 
 
Er is gekozen voor de projecten: 
Ascension Trust,  financiële steun is nodig om: Trainingen van pastors door het hele land te 
organiseren, materiaal om uit te delen, dagen van gebed en inspiratie te organiseren. 
Raven House Trust, het werk onder de minst bedeelden is opgezet door de gezamenlijke 
kerken in New Port, maatschappelijk werkers en gezinscoaches zijn aangesteld. 
Project Molukken, voor de Christelijke basisschool Hukuanakota op het eiland Seram, voor 
nieuw lesmateriaal en opknapbeurt. 
Project kinderdagverblijf Wisuda Pand Melati,, kinderen voorbereiden voor het 
basisonderwijs. 
 
De collecte voor deze projecten wordt bij u aanbevolen en kan worden overgemaakt op de 
bankrekeningnummers van de PKN kerk in Hantum c.a. of in de hal van de kerk. 
Op de website www.wereldgebedsdag.nl  vindt u meer informatie over de 
Wereldgebedsdag. 
Een hartelijke groet namens wereldgebedsdagcomité 4-H Dorpen  
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma 
 
Diaconie 
Paasgroetenactie 2022: ‘Uw licht heelt wat gebroken is’ 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant 
Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paasactiekaarten (zie foto 
hieronder). “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat 



  

ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij 
maakt alles weer nieuw.” 
 
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Vanwege de corona willen we de 
actie zo coronaproof mogelijk uitvoeren. De diaconie heeft bedacht om dit als volgt te 
doen. De leden van de kerkenraad schrijven een twintigtal kaarten. Waarna ze verzameld 
worden en in één envelop verzonden worden naar Protestantse Kerk Nederland. Daar 
worden de kaarten gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen zowel in 
Nederland als het buitenland. 
De teksten die gebruikt zullen worden zijn o.a.:  
 
U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten. 
Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten 
 
Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 
Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose hope. 
 
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets 
persoonlijks op staat. Ook al weten we niet precies wie deze kaart ontvangt, we mogen 
ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is 
een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden 
uitgedeeld.  
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie  
 
Tot slot nog een administratief weetje: 
Collectemunten zijn (telefonisch) te bestellen bij Jeltje Hijma-de Vries, tel.nr. 0519-571462 
Vriendelijk groetend, diaconie 
 
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 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 
Uit de gemeente 
 
Pastoralia 
Br. A. Postma verblijft nog in het revalidatiecentrum (Noorderbreedte revalidatie, Afd 5, 
Kamer B21, Borniastraat 30, 8934AD Leeuwarden), en komt weer op krachten. Toch kreeg 
hij bij de voorbereiding op de volgende operatie opnieuw een tegenslag te verwerken. Er zal 
nog een extra operatie moeten plaatsvinden voor ze de geplande operatie aan de darmen 
kunnen uitvoeren. Opnieuw een domper. We hopen en bidden dat de eerste operatie snel 
gepland kan worden en goed mag verlopen. Verder bidden we om moed en kracht met 
Anne, Annie, de kinderen en kleinkinderen. 
 
Bij de familie Hoekstra-Denkers (Kamphússtrjitte 13, 9144CS Hantumhuizen) zijn er zorgen 
om hun kindje. Hun zoontje Siebe Riemer Hoekstra ondergaat allemaal onderzoeken, we 
wensen en bidden met de ouders en nabije naasten om moed en dat er snel duidelijkheid 
mag komen over de situatie. 
 



  

Van Heine en Fo Vos (nu nog Bangawei 12, 9144CL Hantumhuizen), hoorden we dat ze 
binnenkort gaan verhuizen naar Dokkum. Met pijn in het hart voelen ze zich genoodzaakt 
hun vertrouwde stekje te verlaten. Met hen bidden we om rust tussen al de emoties die bij 
de verhuizing boven komen en dat ze in Dokkum een nieuw thuis mogen vinden. 
 
Naast deze berichtten zijn er zieken die behandelingen ondergaan, zieken die geleidelijk 
steeds meer krachten of geestelijke vermogens te moeten inleveren waar geen 
behandelingen voor zijn. We bidden met hen om moed en kracht en om momenten van 
vreugde te midden van de moeite. 
 
Rouw houdt jaren aan, vers verdriet, maar ook ouder verdriet dat nog vers voelt. Het leven 
zonder die dierbare went nooit. We bidden om troost en Gods nabijheid met degenen onder 
ons die rouw dragen. 
 
Zo is er moeite en zorg in het leven, en ook zijn er de vreugde en dankbaarheden. Laten we 
naar elkaar om blijven zien en met en voor elkaar blijven bidden. 
 
Bezinning 
Met dankbaarheid kijk ik terug op de startdienst eind september toen er in de open lucht 
iets van gezamenlijk gemeente-zijn mogelijk was. Sindsdien is er veel gebeurd. Corona 
heeft de onderlinge betrokkenheid geen goed gedaan. Als individuele gemeenteleden zijn 
velen op afstand van elkaar gekomen. Dat kan mij zorgen baren, zijn we één gemeente of 
zijn we losse personen die alleen gemeen hebben dat we in dezelfde kerkelijke kaartenbak 
staan. We mochten weer een paar bemoedigende Jo-bin-der avonden hebben, de 
catechese avonden digitaal en fysiek zijn waardevol evenals de clubavonden, de mannen 
van het oud papier ontmoeten elkaar regelmatig, de zondagschool en -club starten weer en 
’s zondags komen we zowel digitaal als fysiek samen rondom Gods Woord. Dus hier en daar 
wordt dat gemeente-zijn best ervaren. Maar het lijken allemaal losse eilandjes. De 
samenhang lijkt eruit te zijn. Mijn droom en verlangen is dat we allemaal jong en oud weer 
een feestelijke dienst kunnen beleven. Dat we dat gemeente-zijn ervaren weer zien wat een 
schare er is en dat er wel degelijk verbinding is! Samen zingen en elkaar ontmoeten. Samen 
de eer aan God geven. Ik hoop en bid van harte dat dat binnenkort weer een keer kan en 
mag! Het lijkt erop dat we nog even geduld moeten hebben. Maar als het kan, bent u en ben 
jij er dan weer bij? Ik kijk er naar uit! 
 
Wat ons drijft is de liefde van Christus… (2 Kor 5:14 NBV) 
 
Activiteiten 
Op zondag 20 februari is er (anders dan eerder gepland) om 14.00 uur een Jo-bin-der 
middag. Als (jong)volwassenen ontmoeten we elkaar. En gaan het gesprek aan over wat ons 
bezighoudt en ook zoeken we de diepgang op en praten we over ons geloof. Daarbij 
proberen we iets te regelen voor de kinderen, dat die ook mee kunnen. Bij het schrijven van 
de kopij is de voorbereiding van de middag nog niet helemaal rond. Heb je belangstelling, 
app dan met Johan Dijkstra of met Wiebe Feddema (zie gegevens bovenaan). 
 
Clubstriid 
Vrijdag 4 februari heeft de catechisatie- en clubjeugd van 12 tot 16 meegedaan aan 
Clubstriid van YMCA. Samenzijn, gezelligheid, proberen te winnen van andere 
deelnemende dorpen en steden. Het is was weer ouderwets ‘dikke wille’. Bij één van de 
opdrachten werd het schilderij De Rjappeliters zo goed mogelijk nagebootst. Er zijn twee 
versies gemaakt. Aan u de opdracht…. zoek de 5 verschillen! 



  

 

 
Zondagsschool / zondagsclub 
Op zondag 6 februari konden we jullie gelukkig weer welkom heten op de zondagsschool en 
zondagsclub. We hebben het gehad over Johannes de Doper. Erg toepasselijk want 
volgende week is er een doopdienst. 
 

 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 22 februari viert dhr. D. Bandsma, Fetsewei 9, 9147 BZ Hantum zijn verjaardag. Namens 
de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst voor het komende jaar. 
 
Bloemengroet 
Met een groet van de gemeente zijn er bloemen bezorgd bij de familie Hoekstra-Denkers 
ter bemoediging. Als felicitatie zijn er bloemen bezorgd bij J.de Wilde en T. van Oosten-
Schuurmans. 
 



  

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 25 februari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 18 
februari sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of 
bezorgen bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum.  
 
 
 
 
 


