
Zondag 8 mei 
09.30 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
Organist: A. Heikamp 
1e Collecte: Diaconie KIA Noodhulp 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 15 mei 
Zendingsdienst 
09.30 uur Dhr. W. Feddema 
Organist: H. Hoogeveen 
1e Collecte: Diaconie Eigen Zending 
2e Collecte: Eredienst 
 
Bij de diensten 
 
Wees welkom in de diensten! Ook online van harte welkom, te vinden via 
www.kerkdienstgemist.nl! 

 
Op zondagochtend 15 mei om 9.30 uur is er een 
zendingsdienst. In deze dienst zullen we het zendingsproject 
van Rwanda afsluiten. In de verkondiging wil ik stilstaan bij 
vers 47 en 48 van Lukas 24, waar Jezus zijn leerlingen die pas 
net tot inzicht gekomen zijn, vertelt dat wat zij meegemaakt 
hebben de hele wereld over verkondigd zal worden, en dat 
zij getuigen zijn. 
 
Paaskaars 
Met Pasen werd er een nieuwe Paaskaars in gebruik 
genomen. In onze gemeente is deze ontworpen door Alie 
van der Heide. De Paaskaars heeft als thema de Doop 
meegekregen. Hieronder een samenvatting van de 
omschrijving zoals Alie deze bijgevoegd heeft bij de kaars. 
 



Het bruine kruis dat is te zien als ondergrond. Dit doet mij altijd denken aan het 
oude maar prachtige paaslied uit Joh. De Heer nr. 836. “Op die heuvel daarginds, 
staat een ruw houten kruis”. 
 
Op het kruis zijn drie zilveren punten in V-vorm te zien, dit is als teken van de Heilige 
Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 
Ook is er een gouden Christus monogram te zien de chi (X) en de rho (P) verbonden, 
dat is de afkorting van het Griekse woord Christus. 
 
De kleur goud in de versiering geeft aan hoe kostbaar Pasen en de Doop in ons leven 
is. 
 

 
 



De Doop staat voor het met Jezus Christus sterven en met Hem opstaan in een 
nieuw leven. Dat zien we met Pasen heel duidelijk, Jezus sterft (Goede Vrijdag) en 
staat drie dagen later op. 
 
In Marcus 1 vanaf vers 9 vinden we het verhaal over de doop van Jezus. Hierin staat 
o.a. “Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel 
openscheuren en de Geest als een duif op zich nederdalen”. Een duif kon daarom in 
de versiering niet ontbreken. En toen kwam de oorlog in de Oekraïne!!!! Een groene 
tak was snel gemaakt, en is de duif omgedoopt tot vredesduif. 
 
Onder het kruis staat een zilveren Doopvont met blauw water. Door de doop 
worden wij opnieuw geboren door het besprenkelen met water uit het doopvont. 
Het besprenkelen is aangegeven door de zilveren en blauwe waterdruppels, dezen 
vind je links onderaan het kruis. 
 
De kleur blauw is het symbool van trouw. God is trouw, Hij laat ons nooit alleen. 
 
Rechts onderaan het kruis drie rode hartjes en drie zilveren sterren. 
 
Het zilver in de versiering: Zilver is de kleur van vertrouwen. Heb vertrouwen in de 
Heer en geef je over aan Hem in goede en slechte dagen. De sterretjes zijn het 
symbool van Christus. 
Rood is de kleur en hartjes het symbool van Liefde. God vraagt eerst niet naar ons 
doen en laten, en hoe groot onze liefde voor Hem is. Hij heeft ons onvoorwaardelijk 
lief. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig 
zijn lijdensweg. Naast de rode hartjes zie je boven het kruis een rode Alfa en 
Omega. In de bijbel kun je hierover lezen in het boek Openbaringen 1: 8 waar staat: 
“Ik ben de alfa en de omega, zegt God de Heer, ik ben het die is, die was en die 
komt, de Almachtige. 
 
Bij het bordje met het jaartal zijn twee klimopbladeren te zien, de bladeren blijven 
altijd groen, de klimop staat symbool voor hechtheid en eeuwige vriendschap. Deze 
twee, hechtheid en eeuwige vriendschap hebben we in deze tijd van oorlog en toch 
nog een beetje corona, hard nodig. 
 
Terugblik symbolische bloemschikkingen stille week en Pasen 
Het jaarthema van de 40 dagentijd campagne van kerk in actie was gebaseerd op 
het jaarthema: Van U is de toekomst. 
Als liturgische commissie hebben we met veel inspiratie speciaal in de stille week en 
Pasen passende bloemschikkingen gemaakt en daarbij uitleg gegeven. 
Kernwoorden Witte Donderdag:  voetwassing-dienen-voorleven 
Kernwoorden Goede Vrijdag:  vervulling-dood van Jezus-een dichte toekomst-

graf-verwachting-zaad 
Kernwoorden Stille Zaterdag: ‘maar’- van donker naar licht-van dicht naar 

open-toekomst 
Kernwoorden Pasen:    opstanding-toekomst-nieuw leven 
Met Pasen was er een bloemschikking gemaakt met een uitbundige uitstraling van 
bloemen. 



Door er voor elkaar te zijn , geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles 
goed komt. 
Liturgische commissie: Hilda Veeninga, Griet Prins, Marieke Postma 
 

 
 
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 
 
Pastoraat 
Dhr. D. Bosch, verblijft nog in de Waadwente (Afd. Aak, kamer 3, 
Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum). We danken voor de bewaring van de 
afgelopen periode en bidden met dhr. Bosch om Gods nabijheid. 
 



Dhr. Anne Postma verblijft in het MCL (MCL, Afdeling U, kamer 7, Henri Dunantweg 
2, 8934 AD Leeuwarden) om te herstellen van de operaties die hij moest ondergaan. 
We hopen en bidden dat Anne verder op krachten mag komen. En dat er nu een 
einde mag komen aan deze spannende periode voor hem, maar ook voor Annie en 
de kinderen. 
 
We blijven naar elkaar omzien in onze gemeente, in vreugde, dankbaarheid, moeite, 
ziekte, verdriet en spanning. Op dit moment bereiden een aantal jongeren zich voor 
op hun eindexamens, dit is een spannende periode. Langs deze weg allen veel 
succes toegewenst, we bidden jullie wijsheid, ontspanning en vertrouwen toe in de 
voorbereiding van jullie examens. 
 
Jo-bin-der  
Met de Jo-bin-der-groep willen we nog een keer bij elkaar komen op zondagmiddag 
22 mei vanaf 13.30 uur in d’Ald Skoalle. Wybe en Gepke Kuipers willen ons 
meenemen in hoe zij hun geloof beleven. Zij zullen vertellen over de kerkdiensten 
van Mozaïek die zij volgen, en samen met de Jo-bin-der groep gaan wij ook een 
dienst bekijken. Nieuwsgierig? Zet dan deze datum alvast in je agenda en kom langs 
op 22 mei. 
 
Koffieochtend dinsdag 10 mei  
Namens dorpsbelang, bestuur Ald Skoalle en 
PKN Hantum ca. organiseren we een 
koffieochtend voor iedereen in het 
dorpsgebouw de Ald Skoalle te Hantum. Van 
10.00 - 11.30 uur onder een genot van een bakje 
koffie of thee staat elkaar ontmoeten in een 
ontspannen sfeer voorop. Deze koffieochtend is 
niet leeftijdsgebonden. De koffieochtend word 
1 x per maand georganiseerd op de tweede 
woensdag van de maand (1ste is op een 
dinsdag). Koffie/thee is de eerste keer gratis, 
daarna bij de overige koffieochtenden wordt er 
een kleine vergoeding gevraagd. 
Datum: dinsdag 10 mei 
Aanvang: 10.00 uur 
Waar: Ald Skoalle 
Voor wie: iedereen 
Vervoer nodig contact opnemen met: Janke tel: 
0623242091 of Jitske tel: 0638420176 
We hopen je/u/jullie te zien op 10 mei! 
 
Uitnodiging Kleasterochtend op woensdag 1 
juni a.s. 
Stilte, Bezinning, Verbinding. 



Voor belangstellenden wordt er 
gelegenheid gegeven om deel te nemen 
aan een Kleasterochtend in Jorwerd met 
een kleasterkuier, aanvang 9.30 uur – 
12.30 uur. 
U of jullie kunnen zich hiervoor opgeven 
voor 20 mei bij Marieke Postma, 
telefonisch 0630775113 of via email 
mariekep53@gmail.com. 
Degenen die zich opgeven krijgen hierover 
nog nader bericht met de nodige info. 
 
Het afgelopen seizoen zijn er geen 
leerhuisavonden geweest i.v.m. de 
coronamaatregelen, het komend seizoen 
hopen we in oktober weer te kunnen 
starten met een programma. 
Als afsluiting van dit seizoen nog een 
kleasterochtend in Jorwerd. 
 
Fo Vos nog bedankt voor de jarenlange spontane en actieve inzet voor het leerhuis 
als commissielid we wensen jullie een goede tijd toe in Dokkum. 
Namens de leerhuiscommissie, Anna Joukje v.d.Meulen, Piet v.d. Woude, Marieke 
Postma 
 
Tige tank 
Tige tank foar jimme lokwinsken foar ús 45 jierrich houliksjubileum, troch it stjoeren 
fan in blomke of kaartsje. 
It wie geweldig! 
Geert en Gepke Kuipers 
 
Verjaardagen 75+ 
Op 8 mei hoopt mevrouw M.V. Breman – Sneep, Doarpsstrjitte 12, 9147 BX Hantum 
haar verjaardag te vieren. Twee dagen later, op 10 mei is jarig dhr. M. Groen, 
Doarpsstrjitte 5, 9147 BX Hantum. Alvast een fijne dag toegewenst en Gods zegen 
voor het komende jaar. 
 
Huwelijksjubilea 
Zaterdag 14 mei is de huwelijksdag van het echtpaar Wip – Koopmans, Miedwei 2, 
9146 CB Hantumeruitburen. Zij zijn op deze dag 40 jaar getrouwd. Alvast van harte 
gefeliciteerd met dit jubileum, een feestelijke dag toegewenst en Gods zegen voor 
jullie verdere huwelijksjaren. 
 
Bloemengroet 
De bloemen zijn de afgelopen weken bezorgd bij Geert en Gepke Kuipers voor hun 
45-jarige trouwdag en bij Piet van der Woude voor zijn verjaardag. Ook heeft 
mevrouw M. van der Weide – Vriesema bloemen ontvangen voor haar verjaardag. 
Alie van Keimpema heeft bloemen ontvangen ter bemoediging. 



Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt op vrijdag 20 mei a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 
13 mei sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of 
bezorgen bij Alie Kuipers, Titus Conradistrjitte 6 te Hantum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 


