
Zondag 24 april 
Slotdienst winterwerk 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 1 mei 
09.30 uur Ds. J. van Buuren, Kollum 
Organist: J. v/d Horn 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Rwanda 
 
Bij de diensten 
 
Wees welkom in de diensten! Ook online van harte welkom! 
 
Op zondagochtend 24 april om 9.30 uur is de slotdienst. Er is samenwerking met 
verschillende muzikanten uit ons eigen dorp. Het thema van deze dienst is: Dromen. 
We lezen uit het boek Openbaringen, waar we zien dat God Johannes dromen geeft 
voor de toekomst. We hopen te ontdekken in hoeverre onze dromen overeenkomen 
met Gods dromen. Tijdens deze dienst nemen de kinderen van groep 8 afscheid van 
de zondagsclub. Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie/thee of 
fris te drinken. Wees welkom! 
 
Zondagsschool / zondagsclub 
Na weken knutselen aan hun Palmpasenstok werd het Paasproject feestelijk 
afgesloten. In een ware processie trokken de kinderen met hun versierde 
Palmpasen-stok van d’Ald Skoalle naar de kerk. Om daar hun kunstwerken te laten 



zien in de kerkdienst. Hiermee kwam er een eind aan het zondagschool-seizoen. Na 
de zomer start weer een nieuw seizoen, dan hopen we de kinderen weer te zien bij 
de zondagschool en -club! 
 

 
 

 
 



Hartelijk dank voor uw gift aan Oekraïne! 
U of jij hebt ruimhartig gehoor gegeven aan de oproep om geld te doneren aan 
Oekraïne. In totaal kan de diaconie van Protestantse Gemeente Hantum c.a. een 
schitterend bedrag van € 1.700,- overmaken aan ‘noodhulp Oekraïne’ van Kerk in 
Actie. Geweldig! 
 
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen 
daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!  
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne 
hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de 
buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg 
opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor 
onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.  
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met 
uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen 
vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, 
handdoek en een slaapzak.  
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 
Dhr. D. Bosch, mocht iets opknappen in het MCL en verblijft nu in de Waadwente 
(Afd. Revalidatie, kamer 3, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum). We danken 
de Here dat de inspanningen in het ziekenhuis mochten baten en bidden met dhr. 
Bosch om moed en vertrouwen. 
 
Bedankt 
Wij willen iedereen bedanken voor de mooie kaarten en bloemen die we hebben 
gekregen in verband met onze verhuizing naar Dokkum. 
Wij stellen dit zeer op prijs. 
Gods zegen toegewenst. 
Fo en Heine Vos 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 27 april is jarig mevrouw M. van der Weide – Vriesema, Stasjonswei 12, kamer 
123, 9123 JZ Metslawier. Op 4 mei viert mevrouw F. de Boer – de Jong, De Terpen 
15, 9147 BA Hantum haar verjaardag. Beide van harte gefeliciteerd met dit nieuwe 
levensjaar en we hopen samen met u dat het een goed jaar mag zijn. 
 
 



Bloemengroet 
Ter bemoediging zijn de bloemen bezorgd bij Annet Kingma. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 6 mei a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 
29 april sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of 
bezorgen bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum.  
 
 
 
 
 
 
 
 


