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Zondag 6 december, 2e advent 
9.30 uur   Dhr. W. Feddema 
Organist: Dhr. J.L. de Boer 
1e collecte: Diaconie Eigen Jeugdwerk (2) 
2e collecte: Eredienst  
Tijdens de dienst is er zondagsschool/-club 
 
Zondag 13 december, 3e advent 
9.30 uur   Ds. A. Bouman, Leeuwarden 
Organist: Dhr. J. Boeijenga 
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Eredienst  
 

Van de pastor 
Als ik een online-dienst terugkijk of luister, zoek ik meestal snel de preek op en luister die, de liederen 
en gebeden sla ik dan over. De verkondiging wordt gezien als het centrum van de eredienst. Daar wil 
de Geest tot ons spreken. Nu we niet meer mogen zingen, hoor ik van mensen dat juist dát gemist 
wordt. Dat je zelf mee kan doen in de liturgie. Woorden meezingen die de beleving weergeven hoe het 
geloof ervaren wordt door dichters en liedschrijvers. In het lied zing je woorden waarmee je uiting geeft 
aan je geloof. Hiermee voeden we dus ook ons geloof. Niet alleen de preek maakt de dienst, maar het 
geheel van liederen, gebeden, schriftlezing en verkondiging maken het tot een geheel. Het één kan niet 
zonder het ander. We moeten het stellen zonder zingen, eigenlijk kan dat niet, want zingen is twee keer 
bidden. Gelukkig kan dat thuis, in de auto en op straat nog wel! 

 
Pastoralia 
Er is vreugde, maar er zijn ook zorgen in de gemeente, we weten niet alles van elkaar. Dat hoeft niet 
altijd. Soms heb je genoeg aan je eigen zorgen en deel je het liever niet met iedereen. Soms kan het 
prettiger zijn dat meer mensen het weten zodat we met elkaar mee kunnen leven en bijstaan waar nodig. 
Waarschijnlijk weet u/jij van de omstandigheden van de mensen die je kent, probeer biddend mee te 
leven.  
Jinne de Vries (Dokkumerwei 1, Hantumhuizen) heeft onlangs een hartoperatie ondergaan en mocht 
weer thuis komen uit het ziekenhuis. We zijn God dankbaar dat de operatie mocht slagen en we bidden 
om een voorspoedig herstel. 
Agathe Wieringa (Terpen 5, Hantum) heeft toen ze viel haar heup gebroken. De breuk is geopereerd 
en ze verblijft momenteel in de Waadwente om daar verder te revalideren. We zijn God dankbaar voor 
het herstel tot zover en bidden om een voorspoedige revalidatie. 
In de week vooraf aan eeuwigheidszondag bereikte ons het droevige bericht dat Tetje Visser-Elzinga, 
de vrouw van onze vorige pastor Gerrit Visser (Bonifatiusstrjitte 10, 9113PV Wâlterswâld), is overleden. 
We wensen Gerrit Visser sterkte en bidden om Gods troostvolle nabijheid.  
Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven.  
(Psalm 42 vers 7 NLB) 
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Diensten rondom kerst 
In de voorbereiding van de diensten zijn we als Bijzonder diensten commissie bezig met kerst. Hier 
alvast een tipje van de sluier van ideeën die er zijn: 
- Met kerstavond/kerstnacht willen we 3 diensten achter elkaar houden, in Hantum, Hantumhuizen en 
Hiaure. Ieder krijgt zo de mogelijkheid om in eigen dorp naar de kerk te gaan. 
- Voor de kerstdienst op 1e kerstdag proberen we een online-dienst samen te stellen, hiervoor zoeken 
we nog deelnemers. Wil je een liedje zingen, een kerstwens uitspreken, een gedicht voorlezen, of delen 
wat jou bezighoudt deze kerst? Deel dat dan met ons, neem contact op met Janke Kuipers 0519–
571738.  
 

Ambtsdragerverkiezingen 
Afgelopen tijd zijn diverse gemeenteleden benaderd die werden voorgedragen vanuit de stembriefjes. 
Dankbaar zijn we te kunnen mededelen dat Reinder Prins heeft toegezegd het ambt van 
kerkrentmeester op zich te willen nemen. In de vacatures van ouderling en diaken is op dit moment nog 
niet voorzien. 
 

Bij de diensten 
Zondag 6 december, de 2e advent, hopen we stil te staan bij de eerste scheppingsdag uit Genesis 1. 
God die als eerst het licht maakt. We kijken van daaruit vooruit naar de komst van Jezus, Hij die als 
Licht in de duisternis van deze wereld komt. 

Een hartelijke groet, Wiebe Feddema 
 

 

Verjaardagen 75+ 
Op 13 december hoopt ons op één na oudste gemeentelid mevr. T. Heeringa-Meinsma haar verjaardag 
te gedenken. Haar adres Meckamastate afd. Hessel kamer 235, Tsjerk Hiddesstraat 42, 9291 
AM  Kollum. Op 15 december hoopt mevr.  W. Bakker-Duinstra, Hearewei 8,  9147 BN  Hantum haar 
verjaardag te vieren. Alvast van harte gefeliciteerd namens de gemeente. Gods nabijheid toegewenst 
op het nieuwe levensjaar. 
 

Huwelijksjubileum 
Op 15 december is het 25 jaar geleden dat Jan en Hilda Veeninga-de Boer, Pastorijlân 7, 9147 BM  
Hantum elkaar het ja-woord hebben gegeven. Wij willen hen als gemeente van harte feliciteren en hen 
nog vele gezegende jaren samen toewensen. 
 

Bloemengroet 
Vanuit de kerk is er een bloemengroet gegaan naar de heer R. Bakker (felicitatie verjaardag) en naar 
de heer Jinne de Vries (ter bemoediging) 

 
Laatste zondag kerkelijk jaar  
De volgende tekst is gelezen tijdens de kerkdienst als toevoeging  bij de bloemschikking op de tafel 
waar ook de kaarsen stonden van de overledenen en verschillende waxinelichtjes. 
 
‘s Avonds was er gelegenheid voor iedereen die niet bij de dienst kon zijn om ook een lichtje aan te 
steken voor wie men wilde gedenken. 
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In verbondenheid 
met de Levende 
die ons voorgaat 
in de nacht, 
de alfa en de omega  
die is, die was en zal zijn. 
 
Gedenken we jou, 
Gedenken we allen, 
Die we uit het oog 
Maar niet uit het hart 
Verloren hebben. 
 
We zien uit 
Naar het Licht 
Dat ons verbindt 
In dood en leven. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 18 december a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 11 december 
sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie 
Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen. Let op: Dit zal een nummer zijn voor 4 weken. Het 
dan volgende nummer zal 15 januari verschijnen. 
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