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Diensten 
 
Zondag 31 mei (Pinksteren) Hantum: dhr. W. Feddema 
Zondag 7 juni vanuit Anjum: ds. G. van Wieren 
 

Van de pastor 
 
Pastoralia 
Op 18 mei zijn Franke Hijma en Anke Pijper in het huwelijk getreden (Isebrandtsheerd 20, 9737 LG 
Groningen). Ontvang onze felicitaties uit de gemeente! Samen veel geluk en vooral liefde gewenst onder 
de zegen van God! 
Van een gemeentelid dat afgelopen tijd bestraling en chemo-behandelingen onderging ontvingen we 
een positief bericht. De behandeling is aangeslagen. We danken God voor dit nieuws en we bidden 
voor een voorspoedig verder herstel. Dat God nabij mag zijn bij dit gezin in de tijd die volgt. 
Als Moderamen hebben we besloten om in juni nog geen kerkdienst te houden voor gemeenteleden. 
Voor 1 juli hopen we uitsluitsel te geven of en hoe we als gemeente weer fysiek bij elkaar kunnen komen. 
Mogelijk gaan we om te proberen in de maand juni een keer een dienst houden waarbij de voltallige 
kerkenraad aanwezig is. Vooralsnog gaan we verder met de erediensten die online worden uitgezonden 
uit Hantum en Anjum. Zie daarvoor ook onze website. 
Verder: Mocht u/jij toch bezoek willen ontvangen of even willen praten, daarvoor blijven wij als 
ouderlingen en kerkelijk werker beschikbaar. Je kunt je wijkouderling of mij altijd bellen, mailen of appen.  
Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen 
profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; (Joël 3:1, NBV) 
Kerk open 
Gewoon even in de kerk zijn, een praatje maken of voor stilte en gebed. Welkom! 
‘s Woensdags vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Wiebe Feddema 
 

Huwelijksjubileum 
Op 4 juni 1965 zijn Jan en Jantje de Wilde-Visser, Hearewei 18, 9147 BN  Hantum getrouwd, dit jaar 
dus 55 jaar geleden!  Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Een feestelijke dag 
toegewenst. 
 

Verjaardagen 75+ 
Op 10 juni hoopt mevrouw F. Toren-de Vries,Smidstrjitte 20, 9147 BK Hantum haar verjaardag te vieren. 
Van harte gefeliciteerd en Gods toegewenst voor het nieuwe jaar wat voor u ligt. 
 

Bloemengroet 
Bij de volgende personen is de afgelopen weken een bloemengroet bezorgd: Fam. Denkers-Steegstra 
en fam. Van der Hout-van der Weide, allebei met een felicitatie vanwege hun huwelijksjubileum. Mevr, 
F. de Boer-de Jong en mevr. M.V. Breman-Sneep mochten een boeket ontvangen met een felicitatie 
vanwege hun verjaardag. Ter bemoediging zijn er bloemen gebracht bij de heer A. de Wilde, fam. Visser 
(Wâlterswâld) en mevr. A. Bakker. 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 12 juni a.s. Dit is een nummer voor 3 weken. De kopij kunt u 
t/m vrijdag 5 juni sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen 
bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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