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Zondag 25 oktober 
9.30 uur  Ds. G. Timmer, Twijzelerheide 
Organist: Dhr. J. Visser 
1e collecte: Diaconie (eigen zending) 
2e collecte: Eredienst  
Tijdens de dienst is er zondagsschool/-club 

Zondag 1 november 
9.30 uur   Dhr. G.H. Visser, Wâlterswâld 
Organist: Dhr. J.L. de Boer 
1e collecte: Diaconie KIA Najaarszending 
2e collecte: Eredienst  
3e collecte: Project Rwanda 

Woensdag 4 november – Dankstond 
19.30 uur  Dhr. W. Feddema 
Organist:  Dhr. J. Koolstra 
De collecte is voor de voedselbank 

Van de pastor 
Het verheugt mij als ik mensen hoor getuigen van hun geloof in de Levende Heer. Daar raak ik door 
bemoedigd. Ik voel me dan als een kooltje dat oplaait tussen andere kolen in de kachel. In een 
belijdenisdienst gebeurt dat. Iemand belijdt in het openbaar, aan wie het maar wil horen: Ik geloof in 
God de Vader, Zoon en Geest. Br. Jan Heeringa zou dat graag willen doen in het midden van de 
gemeente, maar door de Corona-maatregelen kunnen we de dienst niet zo feestelijk maken als we 
graag zouden willen. Niet kunnen zingen, minder mensen die er getuige van zijn. Daarom hebben we 
moeten besluiten om de Openbare belijdenis van Jan Heeringa uit te stellen tot we daar meer 
mogelijkheden voor hebben.  

En zij zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandende in ons, toen Hij tot ons sprak, en toen Hij voor 
ons de Schriften ontsloot? (Lucas 24: 32) 

Belijdenis doen lijkt minder vanzelfsprekend te worden. Je kunt je afvragen: Wat heeft belijdenis doen 
voor meerwaarde? Ik ben gedoopt, en geloof is persoonlijk, wat hebben anderen daarmee te maken? 
Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar toch is het een mooi iets. Het is geen examen waardoor je 
eindelijk bevoegd wordt om te geloven. Met belijdenis doen geef je aan dat je sinds de doop (vaak als 
kind) gegroeid bent in persoonlijk geloof. Gods belofte van genade heb je ervaren in je leven en dat 
geloof ben je gaan belijden. De openbare belijdenis markeert dat: je zegt amen op je doop in het 
midden van de gemeente. Het is een tussenstap, want daarna stopt het geloof niet, het gaat nog 
verder. Als je geen openbare belijdenis aflegt, hoeft dat niets te zeggen over je geloof of je 
geloofsgroei. Waarschijnlijk zijn we daar nu op een andere manier mee bezig. Als je je geloof 
serieus neemt probeer je dat te betrekken in de manier waarop je leeft. Je wilt je geloof uitleven. 
Maar als je geloof alleen iets voor jezelf is, wordt groei moeilijk. Alleen ga je snel, samen kom je 
verder. Daarom pleit ik toch voor samen op blijven trekken in geloof. In onderlinge ontmoeting elkaar 
bemoedigen en samen leren leven bij Gods Woord. Opdat onze harten brandende blijven… Nu veel 
groepswerk stilvalt hoop ik dat we dit seizoen toch vorm kunnen geven aan dit samen optrekken en 
groeien in geloof. Verlang je te groeien in geloof, of iets meer willen weten over belijdenis doen, dan 
mag je me altijd benaderen. 
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Ambtsdragerverkiezing 
Er zijn zo’n 35 stembriefjes ingeleverd voor de ambtsdragerverkiezingen. Dank voor uw en jullie 
betrokkenheid. Momenteel worden de mensen met de meeste voorkeursstemmen benaderd voor de 
verschillende ambten. Wilt u ook bidden voor de invulling van de ambten, dat God mensen mag roepen 
voor een taak in de gemeente. 

Bij de diensten 
Op woensdag 4 november is het dankdag, tijdens de dienst ‘s avonds hopen we samen stil te staan bij 
Psalm 65. Op het moment van schrijven ben ik persoonlijk dankbaar, maar kijkend naar de situatie in 
ons land en de wereld schuurt dat ook. Toch hoop ik dat we in de dienst onze dank uit kunnen spreken 
naar God, voor alle goede gaven die we mogen ontvangen.  

Opnames van diensten geluid en youtube 
We gaan door met het opnemen van de erediensten, zowel op beeld als geluid. In de loop van de 
zondag komt de beeld en geluidsopname op youtube, een link is te vinden op onze website onder 
kerkdiensten. Daarnaast is er de geluidsopname op een SD-kaartje. Mocht u de dienst op deze wijze 
willen volgen, maar u krijgt het om welke reden niet voor elkaar, dan zijn we bereid om u hierbij te 
helpen. Neem hiervoor contact op met Anja Dijkstra 06-219 778 41. 

Een hartelijke groet, 
Wiebe Feddema 

Huwelijksjubilea 
In onze kerkelijke gemeente zijn er de komende weken maar liefst 2 echtparen 50 jaar getrouwd. Op 30 
oktober is dit het geval bij Monte en Janke Groen-de Haan, Doarpsstrjitte 5, 9147 BX  Hantum. En op 5 
november Heine en Fo Vos-Soorsma, Bangawei 12, 9144 CL  Hantumhuizen. Namens de gemeente 
van harte gefeliciteerd. Dankbaar dat zij zoveel huwelijksjaren samen mochten beleven. Dat het 
ondanks de beperkingen toch een feestelijk gebeuren mag worden. 

Bloemengroet 
De bloemen vanuit de kerk zijn ter bemoediging bezorgd bij mevr. R. van der Schaaf en met een 
felicitatie voor haar verjaardag bij mevr. S. Brandsma. 

Leerhuis 
Uitnodiging voor de leerhuisavond op donderdag 19 november a.s. om 20.00 uur in dorpshuis d’Ald 
Skoalle in Hantum.  
Voor deze avond is uitgenodigd drs. Janneke Kerkhof-de Vries, Hantumhuizen.  Het onderwerp voor 
deze avond is naar aanleiding van het boek “Mindful met Jezus”. Zij zal daar uitleg van geven. 
U of jullie zijn van harte welkom op deze avond, met inachtneming van de coronamaatregelen. 

De leerhuiscommissie. 
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Van de diaconie 
Namens de diaconie willen wij u hartelijk bedanken voor de gaven die we van u mochten ontvangen. 
Natuurlijk willen wij u op de hoogte brengen waar de gelden zoal naar toe zijn gegaan. Er is een bedrag 
van € 500,- overgemaakt naar het project “Noodhulp voor Lesbos” van EO Metterdaad. Op het Griekse 
eiland Lesbos heeft een brand het vluchtelingenkamp Moria totaal verwoest. Tevens is er een tekort 
aan medicatie.  
 
Fryslân foar Rwanda 
Ook kunnen we een mooi bedrag van € 250,- overmaken naar het project “Fryslân foar Rwanda”. 
Afgelopen week was er een ZWO bijeenkomst waarbij live contact werd gelegd met een aantal jongeren 
uit Rwanda. Zij vertelden dat vanwege COVID-19 er momenteel een avondklok geldt vanaf 22:00 uur 
en een volledige lockdown van kracht is. Zij kunnen niet meer naar hun werk of school. Veel inwoners 
van Rwanda zijn dagloners en hebben, door de lockdown, geen inkomsten. Het grootste probleem is 
niet COVID-19 zelf, maar dat er geen geld is om voedsel te kunnen kopen. De jongeren gaven aan dat 
ze naast het voedselprobleem, de sociale contacten misten van hun school en het zingen in het 
kerkkoor. 
De jongeren waren zeer geïnteresseerd naar het verloop van COVID-19 in Nederland. Ze schrokken 
van de hoge aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames. En wat erg bijzonder is dat, ondanks hun 
eigen situatie, hun gedachten naar ons uitgaan en dat ze voor ons zullen bidden.  
Nogmaals bedankt voor uw gaven en wij blijven de collectes van harte bij u aanbevelen.  
 

Collecte 
De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee willen doen aan de 
collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente. 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 6 november a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 30 oktober sturen 
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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