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Zondag 16 augustus 
Onlinedienst vanuit Anjum 
9.30 uur  Ds. G. van Wieren 
 
Zondag 23 augustus 
1,5 meter dienst 
9.30 uur  Dhr. W. Feddema 
Organist: Jelke Koolstra 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst 
 
Zondag 30 augustus 
Nog geen (online) dienst gepland 
 
 

Verjaardagen 75+ 
Op 28 augustus hoopt br. J. Toren, Smidstrjitte 20, 9147 BK  Hantum zijn verjaardag te vieren. Namens 
de gemeente krijgt u de hartelijke gelukwensen en een feestelijke dag toegewenst. Wij bidden u Gods 
zegen over het nieuwe levensjaar 
 

Mutaties kerkelijk erf 
Vertrokken: 
Naar Nes: Dhr. S.F. Overdijk, Wierumerwei 6, 9144 CW Hantumhuizen.  
Naar Niawier: Jitse Bakker, De Wylgen 1, 9148 BB  Hiaure.  
Verhuizing binnen de gemeente: 
Nienke van der Gang is verhuisd naar Kamphússtrjitte 2, 9144 CS  Hantumhuizen. 
Rectificatie: Gonnie Kingma is niet zo als vermeld vertrokken naar Ureterp maar naar Jubbega. 
 

Bloemengroet 
Met een felicitatie voor hun verjaardag is er een bloemengroet namens de gemeente gegaan naar de 
dames H. Bakker-Noordenbos en B. Toren-Dijkstra en de heren J. Brandsma en J. Wieringa. Mevr. M. 
van der Weide-Vriesema heeft inmiddels, nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, ook een boeket 
gekregen voor haar verjaardag. Ter bemoediging kregen de dames K. de Jong-Frankena en A. Dijkstra-
van der Woude bloemen. Bij Piet en Wietske van der Woude-Minnema is een bloemengroet bezorgd 
met een felicitatie voor hun huwelijksjubileum. 
 

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. 
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Extra aandacht vragen we u voor de derde collecte op zondag 16 augustus 2020. Deze is bestemd voor 
ons project Fryslân foar Rwanda. De collectefolder, die speciaal voor deze dag geschreven is, willen 
we met u delen. Hieronder vindt u de tekst “Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening: 
‘De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers 
van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in 
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, 
armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen 
aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun 
levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert 
de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer 
mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.’ 
Deze collecte bevelen we u van harte aan. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening 
van de diaconie o.v.v. “Fryslân foar Rwanda”. 
 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag  4 september a.s. Dit is een nummer voor 3 weken. De kopij 
kunt u t/m vrijdag 28 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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