
Zondag 13 maart 
09.30 uur Ds. A. Bouman, Leeuwarden 
Organist: J. v.d. Horn 
Zondagsschool + Zondagsclub voor groep 1 t/m 8 
1e Collecte: Diaconie KIA 40dagentijd Binnenlands Diaconaat 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 13 maart 
Vesper in Hantumhuizen 
19.30 uur Mevr. A. Plantinga, Ee 
Organist: J. Visser 
 
Zondag 20 maart 
School- en gezinsdienst 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Project school 
2e Collecte: Eredienst 
 
Bij de diensten 
 
Het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk. Wees welkom! Ook 
online van harte welkom! 
 
Terugblik wereldgebedsdagviering zondag 6 maart 2022 
Dit jaar was de liturgie samengesteld uit een comité vanuit Engeland, Wales en 
Noord Ierland met het thema: GODS BELOFTE. Iedereen werd welkom geheten bij 
de wereldgebedsdienst in de kerk en ook thuis via de online verbinding. Op en 
rondom de liturgische tafel was een wereldse sfeer gecreëerd met kleurrijke 
wereldse vlaggetjes vanuit verschillende landen 
van de vele voorafgaande vieringen door de jaren heen, informatiemateriaal over de 
landen en een liturgische schikking en uiteraard de wereldbol. 
De liturgie werd gevolgd en ging van donker naar licht, tijdens de viering werden 7 
kaarsen aangestoken en teksten en gebeden gelezen met spontane medewerking 
van vrouwen uit de 4-H Dorpen. Uitleg werd gegeven door de liturgische commissie 
over de bloemschikking, de verbondenheid met mensen in het Verenigd Koninkrijk, 
zichtbaar met verschillende bloemen. 
Voorganger in deze dienst was Dhr. T.R.A. Simonides uit Birdaard. 
Een mooie presentatie van Engeland-Wales & Noord Ierland werd op het 
beeldscherm vertoond met informatie en fotomateriaal door de online verzorging. 
Aan het einde van de dienst werd een woord van dank gesproken aan de spontane 
medewerking van iedereen die zich heeft ingezet voor deze bijzondere kerkdienst, 
een wereldgebedsdienst die wereldwijd gevierd wordt. Aan iedereen werd een 
tekstkaartje meegegeven als herinnering aan deze dienst met daarbij gevoegd een 
zakje met zaadjes, als teken van hoop. 
Na de dienst werd er gezellig nagepraat onder het genot van een kopje koffie. Heel 
mooi dat dat weer mogelijk was de contacten en gesprekken met elkaar. 
 



Gods belofte 
Mijn vraag naar U is elke dag diep verborgen achter traan en lach 
Dit mag ik echter zeker weten: 
U komt mij tegemoet 
Want Uw beloven gaat altijd mijn geloven ver te boven 
                                                                                              Oeke Kruythof 
 
Namens plaatselijk WGD comité 
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma 
 

 
 
School- en gezinsdienst 
Op zondag 20 maart is de school- en gezinsdienst. We luisteren dan naar het 
verhaal van Jezus die van zeven broden en een paar vissen een grote menigte voedt 
(Markus 8). Wonderen die Jezus doet. Allen, zowel jong als oud van harte welkom! 
 
Zondagsschool / zondagsclub 
In de tijd voor Pasen komen we elke week bij elkaar. In deze weken gaan we met 
elkaar een Palmpasenstok maken. Elke week maken / hangen we er iets aan. In de 
kerkdienst van 10 april laten we de Palmpasenstok aan iedereen zien. 
De Palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal 
van de laatste week van het leven van Jezus. 



Afgelopen zondag zijn we begonnen met de Palmpasenstok. We hebben van twee 
lossen stokken een kruis gemaakt. Het kruis wijst naar het sterven van Jezus. Het 
kruis hebben we omwikkeld met crêpepapier, met allemaal verschillende kleuren. 
Het is feest, Jezus is opgestaan. 
 
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 
Vreugde, verdriet moeite en zorg zijn onderdeel van ieder leven. Daarbij komt in 
deze tijd de angst van het oorlogsgebeuren in Oekraïne. Bidden voedt onze moed 
en ons vertrouwen. Daarom bidden we voor elkaar en voor de wereld. En kijken we 
vanuit moed en vertrouwen naar elkaar om.  
 
Bezinning 
De kinderen van de zondagschool volgen gedurende de 40-dagentijd het volk Israël 
tijdens hun reis door de woestijn naar het beloofde land. Ze krijgen beloofd land in 
zicht. Welk beloofd land heeft het volk in zicht? Ze worden uit de slavernij gehaald 
en in de vrijheid gezet. De ontberingen in de woestijn leren de Israëlieten om vrij te 
leven voor God, los te komen van de slavernij. De woestijnperiode bereidt hen voor 
op het beloofde land. De 40-dagentijd is een tijd van vasten en bidden. Vrij worden 
voor God en tijd en aandacht hebben voor wat er echt toe doet. Geen slaaf blijven 
van dingen die er ten diepste niet toe doen. En opnieuw leren vertrouwen op God. 
De 40 dagen tijd bereiden we ons voor op het opstandingsleven van Pasen. 
 
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 
‘Abba, Vader’. (Romeinen 8:15, NBV) 
  
Op 16 maart en 17 maart ben ik afwezig vanwege de primaire nascholing die ik volg 
in Doorn. 
Met een hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 
Afke Linthof heeft al 35 jaar de contributie en administratie verzorgd van het 
kerkblad. Eerst van het eigen kerkblad en later van de Geandewei. 35 jaar is een hele 
poos! Afke, namens de gemeente hartelijk dank voor deze jarenlange trouwe inzet! 
Na zoveel jaar is het tijd om dit over te dragen. Vanuit de kerk heeft Afke een 
welverdiend bos bloemen en bedankje gekregen in de vorm van een bon! Riemer 
Sinia neemt deze taken van Afke over. 
 
 
 



Verjaardagen 75+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen in de komende weken hun verjaardag te 
vieren: 
15 maart T. Sijens – Riemersma, Stasjonswei 10, 9123 JZ Metslawier 
19 maart A. Postma – Kuipers, Smidstrjitte 22, 9147 BK Hantum 
21 maart D. Bosch, Hantumerwei 2, 9148 BR Hiaure 
23 maart A. Hoekstra, Titus Conradistrjitte 2, 9147 BD Hantum 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het 
komende jaar. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij de familie van der Schaaf ter 
bemoediging. 
De heren D. Bandsma en E. Zijlstra hebben bloemen ontvangen ter felicitatie. Ook 
mevrouw T. Vriesema – Soepboer en mevrouw J. de Wilde – Visser hebben bloemen 
ontvangen voor hun verjaardag. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 25 maart a.s. De kopij kunt u t/m 
vrijdag 18 maart sturen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te 
Hantum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


