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Zondag 14 juni onlinedienst vanuit Hantum: dhr. W. Feddema,  
met muzikale medewerking van Hillie Kalma, Lucia Tilma en Jacob Klaas de 
Boer. 
Zondag 14 juni onlinedienst vanuit Anjum met viering HA: ds. W. Veltman 
Zondag 21 juni onlinedienst vanuit Anjum: ds. G. van Wieren 
 

Pastoralia 
Br. R. Bakker werd op 28 mei opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten, ondertussen heeft hij een 
stent gekregen en is weer thuis. We zijn God dankbaar dat het zo mocht aflopen, en we bidden voor 
een voorspoedig verder herstel.  
Met de Pinksterdagen is br. J. Kalma opgenomen met hartklachten, tijdens dit schrijven is hij in 
afwachting van verder onderzoek en behandeling. We bidden dat God de behandeling mag zegenen, 
voor herstel, en om Gods nabijheid voor Jan en de familie. 
Er is momenteel een werkgroep bezig met uitzoeken hoe we fysiek weer samen kunnen komen met in 
achtneming van de maatregelen. Dit opstarten heeft heel wat voeten in de aarde, en vraagt 
zorgvuldigheid. Meer informatie hierover volgt later in Geandewei of nieuwsbrief.  
Verder start ik zelf weer met bezoekwerk in de gemeente. Ook dat vraagt in acht nemen van 
maatregelen en zorgvuldigheid. Mocht ik u/jou benaderen, geef aan als u dit liever niet heeft vanwege 
de risico’s.  
Zowel ouderlingen als kerkelijk werker zijn beschikbaar voor een bezoek, telefonisch of via de mail. Dus 
mocht u/jij bezoek willen ontvangen of contact willen. Wees welkom om te bellen, mailen of appen. 

 
Geslaagd of niet? 
Her en der zie ik de vlaggen hangen van jongeren die zijn geslaagd. Van harte gefeliciteerd, en veel 
zegen gewenst op de weg die je hierna gaat! Voor degenen die alsnog kunnen slagen middels een 
toets: veel sterkte! Mocht je echt gezakt zijn en is het dit jaar niet mogelijk alsnog te slagen, dan sterkte 
bij het verwerken van de teleurstelling! Voor allen: weet dat God met je mee wil gaan. 

 
Zonder adem geen leven.. 
Zonder adem geen leven. Ademen is zo vanzelfsprekend dat we het heel onbewust doen. Bewuste en 
goede ademhaling helpt bij stressklachten. Het focussen op ademhaling helpt om rust te vinden en 
dwangmatige gedachten te doorbreken. Geest en adem zijn woorden die in de Bijbel dicht bij elkaar 
liggen. De Heilige Geest geeft duidelijk levensadem aan gelovigen en ook aan de gemeente. Nog altijd 
wil die Geest onze levensadem zijn. Mediteren is je laten inspireren door de Geest van God. Als het 
ware het inademen van Gods woorden. Probeer het maar eens met de woorden uit Psalm 23: 

De Heer is mijn herder, 
Mij zal niets ontbreken.  

Bid het eerste gedeelte op de inademing, en het tweede op de uitademing. Houd dat bijvoorbeeld eens 
vijf minuten vol. Raak zo geïnspireerd (ingeblazen) door de levensadem van Gods Geest! 
Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. (Psalm 104: 30, NBV) 

 

Bij de diensten 
Op 14 juni staan er twee diensten ingepland. Vanuit Anjum wordt een dienst uitgezonden waarin het HA 
thuis meegevierd kan worden. Daarnaast is er onze eigen online-dienst vanuit Hantum. Voordeel van 
de online diensten is dat u zelf kunt beslissen op welk moment u welke dienst meeviert. Beide diensten 

worden uitgezonden vanaf 9.30 uur. Zie voor doorverwijslinks onze website. 
 
14 juni Anjum: viering Heilig Avondmaal, hoe thuis meevieren  
Ook nu we op afstand van elkaar zijn kunnen we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren.  
Dat kan niet in de kerk, dus vergt dat een andere vorm.  
Toch willen we de mogelijkheid bieden om thuis het Heilig Avondmaal mee te vieren.  
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Dat kan als volgt: Wie thuis het Heilig Avondmaal mee wil vieren zorgt zelf voor een stukje brood en een 
bekertje wijn/druivensap. Zet dit voorafgaand aan de dienst klaar.  
Op het moment dat in de dienst het brood in de schaal ‘rondgaat’ kun je zelf ook het stukje brood nemen. 
Op het moment van het ‘rondgaan’ van de beker neem je zelf ook een slokje uit de beker.  
Op deze manier kunnen we samen de maaltijd vieren, al zijn we op afstand van elkaar. Dat maakt de 
viering niet minder, wel anders.  
Dit is een heel andere vorm dan gebruikelijk is, en het is begrijpelijk als u zich bezwaard voelt om zo 
mee te vieren.  
Mee vieren zonder brood en wijn kan ook. In het ontbreken van brood en wijn komt dan het verlangen 
mee om eerdaags weer samen aan de tafel van de Heer te mogen komen.  
Hoe u ook mee doet, we hopen dat in de viering het gemis van en het verlangen naar het fysieke 
samenkomen en samenzijn als gemeente van Christus onder ons aanwezig mag zijn.  
 
14 juni Hantum 
Jacob Klaas de Boer, Hillie Kalma en Lucia Tilma geven muzikale invulling aan deze dienst. De tekst 
die in deze dienst centraal staat is Mattheüs 9: 35 – 10: 15,  over de uitzending van de twaalf apostelen. 

Wiebe Feddema 
 

Huwelijksjubileum 
Afgelopen week 11 juni mochten Daan en Baukje Toren-Dijkstra hun 55 jarig huwelijksjubileum 
herdenken. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Helaas in de vorige Geandewei vergeten te 
vermelden. Een kaartje kan (alsnog) naar Smidstrjitte 16, 9147 BK  Hantum. 
 

Verjaardagen 75+ 
16 juni    B. Tienstra, It Paadsje 6, 9144 CN  Hantumhuizen  
22 juni     A. de Hoop-Bloemhof, Smidstrjitte 31, 9147 BJ Hantum  
Hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente. Gods zegen toegewenst op het komende levensjaar 
 

Mutaties kerkelijk erf 
Franke Hijma, Mr. Beijmastrjitte 13 te Hantum is verhuisd naar Groningen. Hij blijft voorkeurslid van 
onze gemeente. 
Gonnie Kingma, Jagtlustwei 6 te Hantumeruitburen is verhuisd naar Ureterp. 
 

Bloemengroet 
De volgende gemeenteleden mochten de afgelopen weken een bloemengroet ontvangen: de families 
Van der Schaaf en J. de Wilde met een felicitatie voor hun huwelijksjubileum en de familie Meijer ter 
bemoediging. 

Fryslân foar Rwanda 
De diaconie wil u het onderstaande nieuwsbericht over Rwanda onder de aandacht brengen.  
 

Help een stille coronaramp in Rwanda voorkomen  
 
Nieuwsbericht van woensdag 29 april 2020 
In Rwanda lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog 
veel grotere gevolgen kan hebben. Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken 
en dat betekent geen geld en geen eten. De komende weken delen we verhalen van nood, maar ook 
van hoop uit Rwanda.  
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Voedsel verstrekken 
De Rwandese overheid en sociaal bewogen rijkere mensen verstrekken voedselpakketten aan de 
armen. De Rwandese kerk heeft haar leden opgeroepen om ook te helpen: “Je hoeft niet veel te bezitten 
om te kunnen helpen, maar wel een hart vol liefde voor Gods kinderen”. Sommigen delen hun oogst 
(bonen, maïs, aardappelen), soms via de kerk maar vaak via familie en buren. Anderen geven geld of 
houdbare gekochte etenswaren, zoals rijst, suiker en maïsmeel voor pap. De kerk let vooral op mensen 
met een beperking. 
 
Het kerkelijk leven is veranderd 
Predikanten, pastores en gemeenteleden houden contact met elkaar via sociale media (WhatsApp). 
Mensen die in de steden wonen hebben meestal een smartphone. De kerkdiensten worden op YouTube 
gezet en vervolgens rondgestuurd naar gemeenteleden. Bijbelstudiegroepen waarbij zo'n tien families 
bij elkaar kwamen, kunnen nu niet doorgaan. Men onderhoudt nu telefonisch contact met elkaar. Maar 
in afgelegen dorpen is dat heel anders. Daar zijn ook de voorgangers arm en volledig afhankelijk van 
de bijdragen van hun gemeenteleden, die hen nu niets kunnen geven. 
 
Men put troost uit Psalm 91: 1-4 
In donkere angstige tijden, waarin we niet weten wat ze moeten zeggen vanwege het hoge aantal 
doden, vertelt Psalm 91 ons dat we op God mogen vertrouwen ondanks alle gevaar en uitdagingen: 
“Als je bescherming zoekt bij God, ben je helemaal veilig. Bij Hem kun je schuilen. Op hem kun je 
vertrouwen. Hij redt je van dodelijke ziektes. Hij beschermt je onder Zijn vleugels. Zijn trouw beschermt 
je als een schild en een pantser.” Met al onze zorgen en angsten kunnen we bij Hem beschutting vinden 
en herboren verder gaan. 
 
Welke hulp willen we bieden in Rwanda? 
Helpt u mee de last van mensen in Rwanda te verlichten? We bieden voedselpakketten aan arme 
gezinnen. 

 
U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrek.nr. NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie. 
Tevens kunt u onze kerk ondersteunen in deze moeilijke tijd door uw gift over te maken op bankrek.nr. 
NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente. 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 3 juli a.s. Dit is een nummer voor 3 weken. De kopij kunt u 
t/m vrijdag 26 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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