
Zondag 27 maart 
09.30 uur Dhr. G. Riemersma, Dokkum 
Organist: K. Rensma 
Zondagsschool + Zondagsclub voor groep 1 t/m 8 
1e Collecte: Diaconie Eigen Zending 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 3 april 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
M.m.v. Sjonggroep Gryn 
Zondagsschool + Zondagsclub voor groep 1 t/m 8 
1e Collecte: Diaconie KIA 40dagentijd Werelddiaconaat 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Rwanda 
 
Zondag 3 april 
Vesper in Hiaure 
19.30 uur Mevr. A. Plantinga, Ee 
Organist: J. Boeijenga 
 
Bij de diensten 
 
Het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk. Wees welkom! Ook online van harte 
welkom! 
 
Op zondag 20 maart was de school- en gezinsdienst. We hebben geluisterd naar het verhaal van 
Jezus die van vijf broden en twee vissen een grote menigte voedt. De kinderen hebben samen ‘Ik stel 
mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’ en ‘Een rivier vol van vrede’ gezongen. Het was een prachtige 
dienst voor jong en oud. 
 

 
 



 
 
Op zondag 3 april is er ’s ochtends een dienst met muzikale medewerking van gospelgroep Gryn, 
waar onze broeder Jacob de Boer in speelt. We luisteren naar Lucas 22:14 – 20. Jezus heeft er hevig 
naar verlangt het Pesachmaal met zijn leerlingen te eten. Hij legt de verbinding tussen Pesach en zijn 
eigen leven, lijden en sterven. En legt daarmee de basis voor het Avondmaal en het Paasfeest zoals wij 
dat vieren. Verlangt u en jij ook te komen? 
 
Op zondagavond 3 april 19.30 uur is er weer een vesper, deze keer in Hiaure. Hier zingen een paar 
inwoners van Hiaure mee in de dienst, voor de gelegenheid opgeroepen Hiauster kwartet. We hopen u 
en jou te ontmoeten! 
 
Van de bijzondere dienstencommissie 
Een vesper is een avondgebed. Een korte viering met gebed in meditatie, woord en zang. Als 
Bijzondere dienstencommissie hebben wij 2 van deze diensten georganiseerd. Speciaal in de 40-
dagentijd een extra moment van bezinning naast de reguliere erediensten. De eerste vesper was op 
zondag 13 maart. Het was goed om in de oude St. Annakerk samen te komen, daar stil te worden, te 
bezinnen, te bidden voor elkaar en de wereld en ook biddend te zingen. De volgende vesper wordt 
gehouden op 3 april in Hiaure. Fan herte wolkom! 
 
Kleare goedens en geunst sille my folgje al myn libbensdagen; en ik sil in fêst plak hawwe yn it hûs fan de 
Heare,salang’t de dagen duorje. (Psalm 23:6, Fryske Bibel) 
  
Met een hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 
 
 



Zondagsschool / zondagsclub 
Op zondag 13 maart hebben we het gehad over het blijven denken aan de uittocht in Egypte. We 
hebben een puzzel gemaakt over verschillend eten, wat waar symbool voor staat en we hebben zelf 
ook charoset gemaakt. Dit is een mix van o.a. appels, noten, rozijnen en kaneel, wat doet denken aan 
het cement tussen de stenen waarmee de Israëlieten steden in Egypte moesten bouwen. De kinderen 
hebben het allemaal geproefd! Verder zijn we bezig geweest met het tweede deel van de Palmpasen 
stok, we hebben de haan voor bovenop de stok gemaakt. 
 

 



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 
Dhr. A. Postma verblijft in het ziekenhuis (MCL, Afdeling U, kamer 5, Henri Dunantweg 2, 8934 AD 
Leeuwarden) na een nieuwe ingreep, deze is goed geslaagd. We zijn God dankbaar voor het slagen 
van hiervan en bidden voor goed herstel. Verder bidden we met de fam. Postma om kracht en 
vertrouwen in de voorbereiding van en het wachten op de volgende operatie die nog zal plaatsvinden. 
 
In de vroege ochtend van 13 maart is overleden: Mevr. Tjitske Sijens-Riemersma, in de leeftijd van 92 
jaar. Zij verbleef de laatste jaren in de Skûle te Metslawier. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 18 maart vanuit de kerk in Hantum. We bidden familie en naasten Gods troostvolle nabijheid 
toe bij dit verlies. In de volgende Geandewei volgt een in memoriam. 
 
Afscheid 
Beste mensen, 
Met pijn in het hart hebben afscheid genomen van ons geliefde plekje aan de Bangawei. 
Wij hebben daar 27 jaar met plezier gewoond en vele gelukkige jaren gekend, mede door de 
vriendelijke en behulpzame bewoners van de Bangawei en de 4H-dorpen! We wonen inmiddels sinds 
eind februari in Dokkum aan de Dongeradyk 59-1. 
Wij wensen jullie Gods zegen toe in de komende tijd.  
Onze zoon en schoondochter met hun 3 kinderen zijn in ons oude huis komen wonen en dus zullen wij 
elkaar vast nog wel eens ontmoeten. 
Nogmaals alle goeds toegewenst. 
Fo en Heine Vos 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij dhr. A. Postma en dhr. K. Fink als felicitatie voor hun 
verjaardag. Voor hun 25-jarig jubileum heeft het echtpaar Johan en Pia Dijkstra bloemen ontvangen. 
Mevr. A. Postma – Kuipers heeft bloemen ontvangen voor haar verjaardag. Heine en Fo Vos hebben 
bloemen ontvangen als dank voor alles wat zij voor onze gemeente hebben betekend. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 8 april a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 1 april sturen naar 
het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Alie Kuipers, Titus 
Conradistrjitte 6 te Hantum.  
 
 
 
 
 

 
 


