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24 november 2019 -  Laatste zondag kerkelijk jaar 
9.30 uur Dhr. W. Feddema, Driesum 
Organist: Klaas Zijlstra 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst Pastoraat 
Er is zondagschool en -club 
 

1 december 2019 – 1e Advent  
Viering Heilig Avondmaal voor belijdende leden 
9.30 uur ds. A. Bouman, Leeuwarden 
Organist: Klaas Zijlstra 
1e collecte: Diaconie Werelddiakonaat 
2e collecte: Eredienst 
3e collecte: Zendingsproject Kenia 
Er is zondagschool en -club 
 

Laatste zondag kerkelijk jaar 
Zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst is het gebruikelijk 
gemeenteleden en dorpsgenoten te herdenken die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Zij 
worden allen genoemd en ter nagedachtenis aan hen wordt er een kaars aangestoken. In het 
afgelopen jaar is er op het moment van schrijven geen lid van onze gemeente overleden, wel een 
aantal dorpsgenoten. 
In de dienst zal er voor ieder persoonlijk de mogelijkheid zijn om een kaars te ontsteken voor diegene 
die men sinds korte of al langere tijd mist door overlijden.  
“Rouw is de prijs die je betaalt voor de liefde die je hebt ervaren, de onvermijdelijke andere kant van 
wat goed is geweest. Rouwen vindt plaats op de grens ven verleden en toekomst. Loslaten wat niet 
meer is, voorbereiden op wat komt. Je moet verder.” (Woord en weg, november 2019, p13). 
Het vinden van een weg na een verlies-ervaring is moeilijk. We wensen hen die verdriet dragen op wat 
voor wijze dan ook, Gods troostende nabijheid toe. 

Wiebe Feddema 
 

Geef Licht 
Advent & Kerst 2019 voor de kinderen. 
Kerst is het feest van het licht. In het kerstverhaal horen we over de herders die ’s nachts buiten zijn 
bij de schapen. Plotseling zien ze een stralend licht, als de engel van de Heer aan hen verschijnt. De 
engel vertelt dat Jezus is geboren - God geeft licht in een donkere wereld. Dat licht mogen mensen 
met elkaar delen. Het thema van deze Advent is dan ook: Geef Licht! 

 
We lezen deze weken uit het bijbelboek Micha. 
1 december   9.30 uur   Eerste Advent   
Micha 2  Wie maakt het licht? 
8 december  9.30 uur   Tweede Advent   
Micha 4:1-8  Een stralende dag 
15 december  9.30 uur   Derde Advent   
Micha 6:1-8  Hoe maak je het goed    
22 december  9.30 uur   Vierde Advent   
Micha 7: 1-7. Het wordt weer licht 
24 december   18.30 uur   Kerstkuier    
Ouders + kinderen verzamelen in Openhuis  
26 december   10.00 uur   Kerstviering   
Lucas 2:1-20  Geef Licht!   (Kerk) 

De 1e, 2e en 4e advent komen de kinderen aan het begin van de dienst in de kerk om het adventslied 
te zingen. Ook geven we uitleg over het kerkraam. 
Fijne advent/kersttijd toegewenst!! 

Groet, 
Alie, Elbrich, Afke, Lucia, Jannie & Femke 

Zondagsclub en Zondagsschool 



 

 
 
Van de kerkrentmeesters 
Wij  als kerkrentmeesters zijn zeer blij dat wij  Bea Meindersma bereid hebben gevonden om de 
boekhouding voor de kerk te verzorgen.  
Nog niet alle kerkleden hebben de toegezegde vrijwillige bijdrage voor de Kerkbalans 2019 betaald. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw toegezegde bijdrage binnenkort over te maken op bankrekening 
nr. NL 38 RABO 0307 8260 58 o.v.v. Kerkbalans 2019. 
Bij voorbaat dank. 

De kerkrentmeesters 

 
Jarigen 75+ 
Op 2 december  hoopt mevrouw M. Dijkstra-Dijkma, Kamphússtrjitte 24, 9144 CS  Hantumhuizen haar 
verjaardag te vieren. Namens de gemeente wordt u van harte gefeliciteerd. Gods onmisbare zegen 
toegewenst voor het komende levensjaar. 
 

Bloemengroet 
Een bloemengroet is bezorgd bij mevr. K. de Jong-Frankena en de heer G. Hiemstra, beide met een 
felicitatie voor hun verjaardag. Ook kreeg de heer J. Wieringa ter bemoediging. 
 

Terugblik Dankdag voor gewas en arbeid 
Dankdag, een speciale dag in het jaar met een kerkdienst midden in de week. 
Om te danken voor de natuurlijke en maatschappelijke zegeningen en dat God in alles voor ons zorgt. 
Om de dankbaarheid te symboliseren hebben we als liturgische commissie met onze inspiratie een 
uitstalling gemaakt van verschillende oogstproducten . 
Dankbaar voor gewas en arbeid van dit jaar, voor het dagelijkse brood ons gegeven, voor de goede 
dingen in ons leven. 
Op het veld en in de kassen groeiden allerlei gewassen. 
Het verband tussen zaaien en oogsten, de verbondenheid met God wordt gesymboliseerd met de 
kleur groen, gedrapeerd bij het geheel van de gevulde tafel met de vele oogstproducten. 
 



Hierbij nog een lied als dank voor 
alles wat wij ontvangen: 
 
Dank U Heer , voor al wat leeft 
Dank U voor alles wat Gij geeft 
Voedsel, vreugde en overvloed 
Gij zijt overstelpend goed 
 
Wind en wolken, licht en lucht 
Velden vol goede vrucht 
Dank dat zoveel bloemen bloeiden 
Dank U wel voor al wat groeide. 
 
Wie belangstelling heeft bij het 
maken en nadenken van en over de 
liturgische bloemschikkingen bij 
speciale zondagen  van het kerkelijk 
jaar zoals de komende periode  ter 
ondersteuning  en versterking van 
ons team, kan hierover contact met 
ons opnemen. 

Namens de Liturgische commissie,  
Griet  Prins, Hilda Veeninga, 

Marieke Postma 
 

 
 
 
 
 
 
Agenda 

25 november Vergadering kerkrentmeesters 
26 november Moderamen 
27 november GemeenteGroeiGroep 
2 december Vergadering diaconie 
3 december Vergadering kerkenraad 
8 december Kerkdienst 9.30 uur 
15 december Kerkdienst FOWD 9.30 uur 
Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk 
http://hantum.protestantsekerk.net 
 

Collectemunten 
Onze kerk maakt gebruik van collectemunten. Collectemunten zijn aftrekbaar voor de 
belastingaangifte. Ze zijn te verkrijgen, na telefonische bestelling, bij Alie van Keimpema, Stasjonswei 
16, telefoon (06) 465 76 748. 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 6 december a.s. De kopij voor kunt u t/m vrijdag 29 
november sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij 
Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
 
 

http://hantum.protestantsekerk.net/
mailto:pghantum@geandewei.nl

