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Zondag 5 juli onlinedienst vanuit Anjum: voorganger ds. G. van Wieren 
Zondag 12 juli 1,5 meter dienst in Hantum: voorganger dhr. W. Feddema 
Zondag 19 juli onlinedienst vanuit Anjum: voorganger ds. N. van Rijswijk 
 

Pastoralia 
 
Eindelijk kunnen we weer fysiek samen komen in de eredienst! Dat is mooi, maar toch ook opnieuw 
wennen. De dienst zal anders zijn op afstand, en anders omdat er niet kan worden gezongen. Is het 
dan nog wel een dienst? Ik hoop dat u, voor zover de gezondheid het toe laat, toch komt. We moeten 
ergens weer beginnen. Voor sommigen onder ons is het heel zuur omdat zij wel willen, maar het omwille 
van hun gezondheid toch niet aandurven.. 
Bij het kerkbezoek graag jullie aandacht voor de aandachtspunten die u vorige week met een 
nieuwsbrief hebt gekregen. We willen de eredienst veilig met elkaar vieren. De nieuwsbrief en een meer 
uitgebreid werkplan is te vinden op onze website. Mochten er nog vragen zijn dan kan contact worden 
opgenomen met onderstaande contactpersonen: 
Johan Dijkstra, Bonnie Plantinga, Jitske Toren of Jelle Douwe Miedema  
 
We hebben ervoor gekozen om de fysieke diensten in eerste instantie tweewekelijks te laten 
plaatsvinden. Dit wisselen we af met de uitzendingen online vanuit Anjum. De kerkdiensten uit Hantum 
worden opgenomen en komen in de loop van de zondag online. Zie hiervoor op de website bij 
kerkdiensten. Hier komt ook een link naar de diensten.  
 
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige 
Geest, die ons gegeven is. (Romeinen 5: 5, NBV) 
Bij de diensten: Op zondag 12 juli is er voor het eerst weer de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen. 
We zullen met elkaar stil staan bij de gelijkenis van de zaaier naar Matteüs 13: 1 -9 en 18 – 23.  

Wiebe Feddema 
 

Huwelijksjubileum 
Afgelopen week 29 juni mochten Jelle en Ellen van der Galiën-Liezenga hun 30 jarig huwelijk te vieren. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. Nog veel gezegende jaren toegewenst. Hun adres: 
Fetsewei 2, 9147 BZ  Hantum.  
 

Verjaardagen 75+ 
De jarigen van de maand juli: 
9 juli   H. Bakker-Noordenbos, Brantgumerwei 6, 9147 BV Hantum  
16 juli    J. Brandsma, Smidstrjitte 35, 9147 BJ Hantum  
19 juli    J. Wieringa, De Terpen 5, 9147 BA  Hantum  
21 juli    C. Solleveld, Fennewei 23, 9146 CE Hantumeruitburen     
Hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente. Een mooie dag gewenst en Gods zegen  op het komende 
levensjaar. 
 

Bloemengroet 
Wietske van der Woude heeft de volgende personen een bloemengroet gebracht: Mevrouw F. Toren-
de Vries, de heer B. Tienstra en mevrouw A. de Hoop-Bloemhof, allen met een felicitatie voor hun 
verjaardag. Ter bemoediging gingen er bloemen naar de heren J. Kalma en R. Bakker. 
 

Collecte 
U kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken op 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. 
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Oud papier 
Op 8, 9 en 10 juli staat de container weer op de hoek Hearewei/Smidstrjitte te Hantum. In de 
buitengebieden wordt het vrijdagmorgen 10 juli bij u opgehaald.  
                         
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 24 juli a.s. Dit is een nummer voor 3 weken. De kopij kunt u 
t/m vrijdag 17 juli sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen 
bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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