
Jaargang 26 – nummer 20 
Vrijdag 8 november 2019 
 

10 november 2019 
9.30 uur Ds. A. Terlouw, Dronrijp 
Organist: Jan de Boer 
1e collecte:  Diaconie 
2e collecte: Eredienst PKN Dorpskerken 
Er is zondagschool en -club 
 

17 november 2019 – Gezinsdienst 
9.30 uur Dhr. W. Feddema, Driesum 
Organist: Taco de Jong 
1e collecte: Projekt school 
2e collecte: Eredienst 
 

Pastoralia 
In het bezoekwerk proberen we als ouderlingen om te zien naar het wel en wee in de gemeente. Dat 
is ook een taak voor ons allemaal vergeet elkaar niet, zeker niet in de donkere tijd die komt. Geef ook 
een seintje als er ergens zorgen zijn, dan kunnen we naar elkaar omzien. 
Naast het reguliere pastoraat ben ik bezig met kennismakingsbezoeken in de gemeente, inmiddels 
heb ik zo’n beetje de helft van alle zgn húshâldings bezocht. Mijn streven is om in dit (kerkelijk) 
seizoen ook de andere helft te bezoeken. 
Set it sin alderearst op it Keninkryk fan God en op wat Hy wol. Al it oare krije jim der dan wol op ta. (Mt 
6:33, NFB) 
 

Gespreksavonden jongvolwassenen 
Dit seizoen hopen we weer gespreksavonden voor jongvolwassenen te organiseren. In november 
starten we hiermee. Ze worden gehouden op  14 november en 19 november. Houdt vast één van 
deze avonden vrij zodat je aan kunt schuiven. We staan stil bij het thema ‘grip’. Dat is hoe een 
autoband contact maakt met de weg. Maar ook in hoeverre wij controle hebben over ons leven. 
Hebben wij grip? 
 

Bij de diensten 
De komende zondagen sta ik een aantal keren ingepland, hier een korte omschrijving van wat we in 
de diensten kunnen verwachten. 
17 november is er een gezinsdienst met als thema: Wat is het waard?  
In deze dienst wordt aangesloten bij de verhalen die de kinderen de week vooraf op school hebben 
gehoord over Jakob en Esau. 
24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst willen we gemeenteleden en 
dorpsgenoten herdenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. 

Wiebe Feddema 
 

Jarigen 75+ 
De komende weken hopen twee broeders van onze gemeente hun verjaardag te vieren. Op 12 
november de heer G. Hiemstra, De Terpen 6, 8147 BA  Hantum en op 20 november de heer R. 
Bakker, Hearewei 8, 9147 BN  Hantum. Voor beide de hartelijke gelukwensen namens de gemeente 
en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 
 

Mutaties kerkelijk erf 
Binnengekomen 
De heer J. Hoekstra en mevrouw R. Haakma, Bangawei 3, 9144 CL  Hantumhuizen. 
Verhuisd binnen de gemeente 
De heer J.K. de Boer naar Kamphússtrjitte 4, 9144 CS  Hantumhuizen. 
Gedoopt  
Neeke Lobke Marion van der Woude, Lytse Leasterdyk 1, 9148 BG  Hiaure. 
 

Bloemengroet 



Met een groet vanuit de kerk is er een boeket bezorgd bij mevrouw Walraven (meeleven) en bij Henk 
en Lies Koopmans-Huizinga (huwelijksjubileum). 
 

Agenda 
12 november Open Deur groep 
20 november Ouderlingenberaad 
24 november Kerkdienst 9.30 uur 
1 december Kerkdienst met H.A. 9.30 uur 
Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk 
http://hantum.protestantsekerk.net 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 22 november a.s. De kopij voor kunt u t/m vrijdag 15 
november sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij 
Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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