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Zondag 26 juli 
9.30 uur  Dhr. G. Riemersma, Dokkum 
Organist: Johan Boeijenga 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 
Zondag 2 augustus 
Onlinedienst vanuit Anjum 
9.30 uur  Ds. L. Adema 
 
Zondag 9 augustus 
9.30 uur  Ds. R. Reitsma, Goutum 
Organist: Joop Visser 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Eredienst 
 

Pastoralia 
Zr. K.J. de Jong-Frankena (Wierumerwei 14, Hantumhuizen) mocht na een lang verblijf in Nieuw-
Zeeland weer thuiskomen. Door Coronamaatregelen duurde het verblijf langer dan gepland. In Nieuw-
Zeeland kwam ze lelijk ten val en liep ze verwondingen op aan haar been. Ze is blij dat ze weer thuis 
mag zijn. Ook als gemeente zijn we dankbaar dat ze weer terug mag zijn. We bidden om herstel voor 
verder herstel van haar been. 
Zr. W.T. de Jong-Geerlinks (Smidstrjitte 14, Hantum) heeft een pijnlijke wond op haar been, een wondje 
dat moeilijk herstelt. Dit zorgt voor veel ongemak. We bidden de Here om Zijn nabijheid en om heling 
van de wond. 
 
Voor de zieken, ouderen en alleen gaanden is de afgelopen periode nog zwaarder geweest dan voor 
de meesten van ons. Hieronder de namen en adressen van de 80+’ers die alleengaand zijn. Laten we 
biddend om hen heen staan, en in deze zomertijd aan hen te denken door een kaartje te sturen, bellen  
of even langs te gaan. Daarbij kunt u natuurlijk ook aan mensen denken die niet op deze lijst staan. 
Zr. J. Minkema-Visser, Talmahûs, Juliusstrjitte 44, 9269NV, Feanwâlden. 
Zr. T. Heeringa-Meinsma, Meckamastate, Tsjerk Hiddesstraat 42, Kamer 235, 9291AM, Kollum. 
Zr. M v/d Weide- Vriesema, De Skûle, Kamer 123, Stasjonswei 12, 9123JZ, Metslawier 
Zr. T. Sijens-Riemersma, De Skûle, afd de Klink, Stasjonswei 10, 9123JZ, Metslawier 
Zr. S. Vriesema-Soepboer, De Terpen 29, 9147BA, Hantum 
Zr. M. Dijkstra-Dijkma, Kamphússtrjitte 24, 9144CS, Hantumhuizen 
Br. D. Bosch, Hantumerwei 2, 9148BE, Hiaure 
Br. A de Wilde, de Terpen 25, 9147BA, Hantum 
Zr. J de Wilde-Jongsma, De Waadwente, Tsjalk 4, Birdaarderstraatweg 68, 9101DA, Dokkum 
Zr. A.T. de Hoop-Bloemhof, Smidstrjitte 31, 9147BJ, Hantum 
Zr. H. Bakker-Noordenbos, Brantgumerwei 6, 9147BA, Hantum 
 
Orgelspel en geroezemoes voor de dienst. En dan gezamenlijk toch het aanvangslied mogen zingen! 
Het was voor mij speciaal om met elkaar zo de kerkdienst op 12 juli weer te mogen vieren. Ook al is het 
onwennig: mensen die we missen, niet alle liederen kunnen zingen en afstand houden. Toch was het 
goed om als deel van de gemeente samen te komen rond Gods Woord en met elkaar de lofzang aan 
te heffen. De zomertijd houden we zo om de week een dienst in Hantum, de andere dienst is dan via 
internet vanuit Anjum. Bij het kerkbezoek graag jullie aandacht voor de maatregelen houden. 
 
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn 
plannen jullie plannen. (Jesaja 55:9, NBV) 
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Tot en met 9 augustus heb ik vakantie. Voor pastoraat of dringende gevallen kunt u gedurende deze 
periode contact opnemen met voorzitter Johan Dijkstra of uw wijkouderling.  
Allen die deze periode vakantie mogen hebben, wens ik een gezegende tijd van uitrusten en recreatie 
toe! 

Wiebe Feddema 
 

Huwelijksjubileum 
Op 8 augustus hopen Piet en Wietske van der Woude-Minnema, Lytse Leasterdyk  2, 9148 BG  Hiaure 
hun 45 jarig huwelijk te vieren. Een mooie dag toegewenst met jullie kinderen en kleinkinderen. Dat God 
jullie op jullie verdere levenspad nabij mag zijn. 
 

Verjaardagen 75+ 
De komende weken zijn er 2 zusters van onze gemeente jarig: 
5 augustus B. Toren-Dijkstra, Smidstrjitte 16, 9147 BJ  Hantum   
16 augustus J. de Wilde-Jongsma, de Waadwente, afd. Tsjalk kamer 4, Birdaarderstraatweg 68,     

9101 DA  Dokkum  
Hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente. Gods zegen  op het komende levensjaar. 
 

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. 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 14 augustus a.s. Dit is een nummer voor 3 weken. De kopij 
kunt u t/m vrijdag 7 augustus sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of 
bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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