
Zondag 10 april 
09.30 uur Dhr. G.H. Visser, Wâlterswâld 
Organist: J.L. de Boer 
Zondagsschool + Zondagsclub voor groep 1 t/m 8 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst PKN 40dagentijd JOP 
 
Donderdag 14 april 
Witte Donderdag Open Heilig Avondmaal 
19.30 uur Ds. P. Beintema, Dokkum 
Organist: J. v/d Horn 
Collecte: Diaconie Wilde Ganzen 
 
Vrijdag 15 april 
Goede Vrijdag 
19.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: J. Boeijenga 
 
Zaterdag 16 april 
Stille Zaterdag / Kinderviering 
19.30 uur Dhr. W. Feddema 
 
Zondag 17 april 
1e Paasdag FOWD Hantumhuizen 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie KIA Pasen Werelddiaconaat 
2e Collecte: Eredienst Onkosten FOWD 
 
Maandag 18 april 
2e Paasdag Zangdienst 
09.30 uur Ds. W. Veltman, Ee 
Organist: K. Rensma 
1e Collecte: Diaconie 
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! 
Nog even dan is het Pasen, in de stille of goede week komen we meerdere keren bij 
elkaar om het gehele Pasen met elkaar te beleven. Van harte hoop ik u en jou te 
ontmoeten in de diensten! 
 
Op witte donderdag om 19.30 uur is de viering van het Open Heilig Avondmaal. 
 
Op vrijdag 15 april om 19.30 uur is de viering van goede vrijdag. We staan stil bij 
het lijden en sterven van de Here Jezus. 



 
Op zaterdag 16 april om 19.30 uur is er een Paaswake. We doorlopen de 
Paasnacht. Deze viering is samen met de kinderen van de zondagschool en -club. 
Dat wil zeggen dat de gemeente ook welkom is. In de Paasnacht begint het licht van 
Pasen al. We ontsteken de Paaskaars en staan stil bij de betekenis van de doop. In 
de vroege kerk werden dopelingen in de Paasnacht gedoopt, hét moment dat we 
vieren dat we met Christus zijn begraven en in Hem nieuw leven mogen ontvangen. 
Op zondagavond 17 april om 9.30 uur Vieren we met elkaar Pasen in 
Hantumhuizen. Dit is een Fryske tsjinst, gezamenlijk met de FOWD. Dienst in 
Hantumhuizen betekent dat u en jij daar welkom zijn. De Heer is waarlijk opgestaan! 
Daar mogen we van zingen en dat mogen we verkondingen. 
 
Zondagsschool / zondagsclub 
Op zondag 3 april zijn we met de kinderen verder gegaan met de Palmpasen stok. 
Vandaag het vierde onderdeel van de stok, de paaseieren. De paaseieren verwijzen 
naar het nieuw leven! Jezus stierf aan het kruis en werd begraven, maar na drie 
dagen stond Jezus op uit de dood.  
Volgende week gaan we aan de slag met het laatste onderdeel en laten we aan 
iedereen in de kek onze mooie stok zien. 
 

 
 
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. D. Bosch (Hantumerwei 2, 9148BE Hiaure) heeft last van diverse 
gezondheidsklachten. De ouderdom komt met gebreken. Dat ondervindt dhr. 
Bosch nu. Er vinden diverse onderzoeken plaats. In deze zorg en spanning bidden 
wij met hem om moed en aanvaarding. 
 
In memoriam 
Op 13 maart is gestorven mevr. Tjitske Sijens-Riemersma op de leeftijd van 92 jaar. 
Tsjitske groeide op Ferwert. In 1951 kwam ze in contact met Jan Doekes met wie ze 
trouwde. Door hem kwam zij ook in Hantum terecht. Samen woonden en werkten 
zij in de smederij en de bijbehorende winkel in huishoudelijke artikelen: batterijen, 
koffiezetapparaten, porselein, etc. Van deze winkel was Tjitske het vaste gezicht en 
ze genoot van het contact met de mensen. Samen met Jan kreeg zij drie kinderen: 
Doeke, Riemer en Grytsje. En ondanks de drukte van de smederij gingen zij elk jaar 
op vakantie. In haar leven heeft ze veel moeite gekend: baarmoeder kanker net na 
de geboorte van dochter Grytsje, het overlijden van haar man Jan Doekes in 1985. 
Na tegenslagen vond Tsjitske altijd weer de moed om verder te gaan. Zo ook na het 
overlijden van Jan: ze verliet de smederij en kwam wonen op de Terpen. Hier heeft 
zij een goede tijd gehad. Ze genoot van haar grote tuin, van de katten, het contact 
met de kinderen, en besteedde ook veel tijd aan haar kleinkinderen Tjitske en Kees. 
Tjitske was, ondanks dat ze erg op zichzelf was, een sociaal mens, die met iedereen 
wel een praatje kon maken. Ze had een brede interesse. Zo lang ze kon fietste ze 
nog naar Dokkum om haar boodschappen. De laatste zes jaar ging zij geestelijk 
achteruit en verbleef zij eerst in de Spiker in Ternaard en daarna in de Skûle in 
Metslawier. Hier blies zij in de vroege ochtend van 13 maart haar laatste adem uit. 
Op 18 maart Tijdens de uitvaartdienst in Hantum hebben we samen met kinderen, 
kleinkinderen, familie en andere naasten afscheid van haar genomen. In deze dienst 
hebben we haar leven herdacht en troost gezocht bij de woorden van Psalm 23. In 
het bijzonder stonden wij stil bij vers 6: 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. Daarna werd zij naar haar laatste rustplaats gebracht. 
Mogen haar kinderen en kleinkinderen troost en vrede ontvangen nu hun mem en 
beppe niet meer onder hen is. 
 
Ter bezinning 
Een dubbeltje op zijn kant. Het is maar net welke kant het opvalt. Zo kan het zijn 
met het geloof. Je kunt het gevoel hebben dat er met het geloof eigenlijk niet 
zoveel op het spel staat. Zo lijkt het ook de leerlingen van Jezus te vergaan in de hof 
van Getsemané. Ze komen achter Jezus aan. Jezus’ leven staat op het spel, maar de 
leerlingen vallen in slaap. Ze kunnen niet waken en bidden met Jezus. Pas als Hij 
wordt overgeleverd en de weg naar zijn kruisdood gaat, lijkt het besef in te dalen. 
Jezus’ leven staat op het spel. En met Pasen valt pas het kwartje helemaal, of het 
dubbeltje. De Heer is gestorven, door de dood heen gegaan en daarna waarlijk 
opgestaan. We leven er de komende week naartoe, het besef dat de dood wordt 



overwonnen, en dat zonde verzoend wordt. Ik hoop dat het dubbeltje de goede kant 
op valt, en dat u, jij en ik mogen leven in het Licht van Pasen, een vernieuwd leven in 
de kracht van Jezus. 
 
Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak 
en de Schriften voor ons ontsloot?’ (Lukas 24:32) 
Met een hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 10 april hoopt A.J. Solleveld – Riemeijer, Fennewei 23, 9146 CE 
Hantumeruitburen haar verjaardag te vieren. 4 dagen later, op 14 april, is P. van der 
Woude, Dokkumerwei 8, 9147 CN Hantum jarig. Alvast een fijne dag toegewenst en 
Gods zegen voor het komende jaar. 
 
Huwelijksjubilea 
Op 15 april is het 45 jaar geleden dat Geert en Gepke Kuipers – van der Woude, De 
Terpen 1, 9147 BA Hantum, zijn getrouwd. Vanuit de gemeente de hartelijke 
felicitaties en alvast een mooie dag toegewenst. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn in de afgelopen weken bezorgd bij dhr. D. Bosch en dhr. A. 
Hoekstra voor hun verjaardag. Bij Heine en Fo Vos zijn er bloemen bezorgd als dank 
voor alles wat zij voor onze gemeente hebben betekend. Ook heeft Griet Sijens 
bloemen ontvangen ter bemoediging. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 22 april a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 
15 april sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of 
bezorgen bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


