
Zondag 27 februari 
09.30 uur Mevr. R. v/d Wal-van Akker, Morra 
Organist: J. Visser 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Rwanda 
 
Zondag 6 maart 
Wereldgebedsdienst  
09.30 uur Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard 
Organist: J. v.d. Horn 
1e Collecte: Diaconie Projecten Wereldgebedsdag 
2e Collecte: Eredienst Onkosten WGD 
 
Woensdag 9 maart 
Bidstond 
19.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: J. Boeijenga 
Collecte voor de Voedselbank Dongeradeel 
 
Bij de diensten 
 
Bezinning 
Nu we heel voorzichtig hopen de Coronapandemie achter ons te kunnen laten. 
Kunnen we als gemeente weer gelijk in de startblokken staan. Activiteit hier en 
activiteit daar. De vraag is of dat gelijk nodig is. Het gewone is al bijzonder genoeg. 
Het zal vast weer even duren voor we weer gewend raken aan het gewone. 
Vrijwilligers en werkers in de kerk kunnen ook beginnen met het bezinnen op de 
toekomst. Op 28 februari organiseren we 
als werkgemeenschap van predikanten en 
kerkelijk werkers een inspiratiebeurs. Om 
ons eerst even te laten inspireren door 
elkaar en door Gods Geest.  
 
…. en vertrouw op de kracht van de heilige 
Geest. (uit formulier voor de bevestiging van 
ambtsdragers) 
  
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! 
 
Op woensdag 9 maart 19:30 uur is er 
biddag voor gewas en arbeid. Dan hoopt 
uw eigen kerkelijk werker weer voor te 
gaan. De laatste ‘normale’ eredienst voor 



Corona was biddag 2020. Sindsdien is er veel gebeurd, hopelijk kan bidstond dit jaar 
weer het gemeente-zijn zonder al de beperkingen en dreigingen om ziek te worden 
inluiden. Wees welkom in de kerk of online! Ik zie er naar uit u en jullie te 
ontmoeten. 
 
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 
In het vorige nummer stond het adres van Dhr. A. Postma verkeerd vermeld. Het 
juiste adres is: Noorderbreedte revalidatie, Afd 5, Kamer B21, Borniastraat 40, 
8934AD Leeuwarden. 
 
Dhr J. de Wilde (Hearewei 18, 9147BN Hantum) moest een operatie ondergaan aan 
zijn keel. Deze is goed geslaagd en hij mag thuis herstellen van deze operatie. We 
danken voor een geslaagde operatie. En we hopen en bidden voor een goed herstel 
en dat deze ingreep het gewenste resultaat mag hebben. 
 
Zo zijn er nog vele andere situaties onder onze broeders en zusters in de gemeente. 
Vreugde, verdriet moeite en zorg. Blijf naar elkaar omzien en met en voor elkaar 
bidden.  
 
Verjaardagen 75+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen in de komende weken hun verjaardag te 
vieren: 
27 februari E. Zijlstra, Smidstrjitte 18, 9147 BK Hantum 
28 februari J. de Wilde – Visser, Hearewei 18, 9147 BN Hantum 
28 februari S. Vriesema – Soepboer, Stasjonswei 12, kamer 203, 9123 JZ 
Metslawier 
7 maart A. Postma, Smidstrjitte 22, 9147 BK Hantum 
11 maart K. Fink, Krúdikker 7, 9148 BD Hiaure 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het 
komende jaar. 
 
Jubileum 
Op 7 maart vieren Johan Dijkstra en Pia Soepboer, Kamphusstrjitte 22, 9144 CS 
Hantumhuizen hun 25-jarig jubileum. Alvast van harte gefeliciteerd! Een hele fijne 
dag toegewenst en God zegen op jullie levensweg. 
 
Bloemengroet 
Voor zijn verjaardag zijn er bloemen bezorgd bij dhr. R. van der Ploeg. 
 



Mutaties kerkelijk erf 
Vertrokken naar Hallum: Mevr. A. Steegstra en haar kinderen, Hearewei 10, 9147 BN 
Hantum 
 
Te koop 
Het oude voormalige hekwerk rondom de kerk van Hantum. 
Vraagprijs is € 50,00 per meter. 
In totaal is er 75 meter beschikbaar. 
Voor belangstelling of meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Bakker 
(06-42364382) 
De kerkrentmeesters 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 11 maart a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 
4 maart sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of 
bezorgen bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


