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Kerkdiensten 
Zondag 17 mei 9:30 - Sint Annakerk Hantumhuizen:  
W. Feddema, m.m.v. muziekgroep Gryn 
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 9:30 - Anjum: W. Feddema 
Zondag 24 mei 9:30 - Anjum: ds. W. Veltman 
Zondag 31 mei 9:30 - Hantum: W. Feddema 
 

Van de pastor 
Br. Abe de Wilde verbleef korte tijd in het ziekenhuis nadat hij een herseninfarct kreeg. We zijn dankbaar 
dat het mee mocht vallen en dat hij inmiddels weer thuis is. We bidden hem samen met zijn vrouw Janke 
die in de Waadwente zit, Gods nabijheid en kracht en hopen dat hij weer verder mag herstellen.  
 
De maatregelen rondom het Corona-virus de nodige zorgen met zich mee. De broeders en zusters in 
verpleeg tehuizen en opvanglocaties maken moeilijke tijden mee. Afgeschermd van geliefden de dagen 
doorbrengen, alleen verbonden met de telefoon. Dat is zwaar, voor zij die verpleegd of verzorgd worden, 
maar ook voor geliefde partners, ouders, kinderen, kleinkinderen of andere dierbaren. 
De actualiteit is dat de maatregelen worden versoepeld, ook dit gaat niet zonder zorgen. Kinderen, 
leerkrachten en kinderopvang leidsters die als eerste bloot worden gesteld aan eventueel 
besmettingsgevaar. Financiële schade die al is geleden of voortduurt, zorg voor kwetsbaren die mogelijk 
de dupe worden, angst om besmet te raken, of frustratie dat het wel wat sneller mag allemaal. Alles zal 
er zijn onder ons in de gemeente. Dat we het mogen uithouden en doorkomen met elkaar. 
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. 
(Joh. 16:33b, NBV) 
 
Als kerkenraad zullen we ook zien wat de mogelijkheden zijn om gemeentewerk door te laten gaan 
passend bij de versoepeling. De online erediensten vanuit Anjum en Hantum staan ingepland tot en met 
juni. We hopen op uw begrip in besluitvorming. Ook hopen we op uw gebed voor de gemeente en de 
wereld. 
Tot slot: komende zondag 17 mei is de kerk in Hantum tussen 15.30 en 17.30 open. Kom gerust langs 
om elkaar op gepaste afstand te ontmoeten. Daarnaast werk ik ’s woensdags vanuit de kerk in Hantum, 
u/jij bent altijd welkom om langs te komen 

Wiebe Feddema 
 

Collecte 
Bij de online kerkdiensten is het lastig om te collecteren. Daarom vragen we u om uw bijdrage over te 
maken op één of meerdere bankrekeningen.  
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente 
 

Huwelijksjubileum 
Wanneer de volgende Geandewei uitkomt, n.l. 29 mei a.s., hopen Joop en Renny van der Schaaf-
Vellema, Jagtlustwei 6, 9146 CJ  Hantumeruitburen hun trouwdag te gedenken. Het is die dag 45 jaar 
geleden dat ze in het huwelijk zijn getreden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Gods zegen 
toegewenst. 
 

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