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Zondag 17 januari 2020 
11.00 uur  Ds. H.B. Graafland, Ternaard 
Organist: Dhr. H. Hoogeveen 
1e collecte: Diaconie Eigen zending 
2e collecte: Eredienst PKN Ondersteuning gemeenten (Oecumene) 
 
Zondag 24 januari 2020 
9.30 uur  Ds. W. Feenstra, Twijzelerheide 
Organist: Dhr. J. Koolstra 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst PKN collecte Jeudwerk (JOP) 
 

Pastoralia 
Het nieuwe jaar begint voor veel broeders en zusters in de gemeente zwaar. De zorgen die er al waren, 
een lange lockdown, coronabesmetting in verschillende families en nu het thuiswerken en 
thuisonderwijs. Ondanks mooie en nieuwe dingen overheerst toch het trieste. De vermoeidheid slaat 
toe bij veel mensen. 
Juist in deze tijd geeft geloof ons houvast. Op momenten dat wij vermoeid en belast zijn. Als jij het niet 
zit zitten, of niet weet waar je voor  leeftz egt God: Ik zie jou zitten, jij bent mijn beminde. God die ons 
moed en vertrouwen geeft om door te gaan.  
 
In de whatsappgroep van onze gemeente kwamen foto’s van de regenboog voorbij. Een bemoediging 
om het vol te houden, een teken van Gods trouw. Laten we elkaar in het nieuwe jaar blijven bemoedigen 
en om elkaar heen blijven staan! 

 
 
Want heech as de himel is Jo geunst, oan ‘e wolken ta Jo trou. (Psalm 108: 5 NFB) 
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de vele kerst- en nieuwjaarsgroeten, dat doet mij en mijn gezin 
goed! Een ieder alle geduld, kracht en wijsheid toegewenst en gebeden in het jaar dat voor ons ligt. 

Een hartelijke groet, 
Wiebe Feddema 
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Bij de online-diensten 
De diensten zullen de komende tijd slechts online zijn, gezien de lokale besmettingen en de geldende 
lockdown.  
Vanaf heden zullen de diensten ook live te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl. Voor mobiel en 
tablet is de kerkdienstgemist-app te downloaden, waardoor het volgen van onze diensten 
gebruiksvriendelijk wordt. Klinkt dat voor u als abracadabra, en wilt u toch meeluisteren of kijken? Neem 
dan even contact op met uw wijkouderling. Hij of zijn helpt u graag verder.  
Verder wordt er deze maand een professionele camera-installatie aangeschaft en geïnstalleerd. Dit 
komt de kwaliteit van beeld en geluid ten goede. 
 

Verjaardagen 75+ 
Op 21 januari hoopt mevr. D. Jansma, Smidstrjitte 23, 9147 BJ  Hantum haar verjaardag te vieren. 
Alvast van harte gefeliciteerd namens de gemeente en Gods zegen toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar. 
 

Bloemengroet 
Een bloemengroet vanuit de kerk is bezorgd bij de heer J. Heeringa, als dank voor het werk voor de 
GemeenteGroeiGroep 
 

Bedankt 
Bedankt voor alle mooie kaarten, bloemen en felicitaties via de app. in verband met ons 25 jarig 
huwelijks jubileum. 

Met vriendelijke groet, 
 Jan en Hilda Veeninga-de Boer 

 
Bloemschikking Kerstmis 2020 
Met kerstmis is er ook dit jaar weer een bloemschikking gemaakt, een schikking met witte bloemen met 
op de tafel een wit kleed. Wit is de symbolische betekenis van blijdschap en geboorte. 
Met daarbij een kerststal, met een gehaakt geheel van kerstfiguren die het kerstverhaal uitbeelden, 
gemaakt door gemeentelid Akke Dijkstra, een prachtig kleurrijk geheel. 
Door de omstandigheden i.v.m. het coronavirus hebben we het afgelopen jaar niet mee gedaan aan het 
adventsproject, we gaan ervan uit dat het in 2021 wel weer gaat lukken. 

 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Bij het advents- en kerstproject van de PKN kerken nog een tekst als toevoeging: 
 
Het goede leven - Bloeien in Gods licht 
 
Wat is het goede leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. 
De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend 
is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. 
Of je nu in Oekraïne, Indonesië of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. 
 
De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods licht. 
 
De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag 
ervaren, bloeiend in Gods licht. 
 
Hartelijke groet en een Gelukkig Nieuwjaar toegewenst namens de liturgische commissie,  

Griet, Hilda, Marieke 
 

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. 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 29 januari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 22 januari sturen 
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
 

mailto:pghantum@geandewei.nl

