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22 december 2019 – 4e Advent 
11.00 uur Ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar 
Organist: Jan de Boer 
1e collecte:  Diaconie 
2e collecte: Eredienst 
Er is zondagsschool en -club 
 

24 december 2019 – Kerstnachtdienst 
m.m.v. Jacob Klaas de Boer en Nynke Lawerman 
22.00 uur Mevr.  A. Plantinga, Ee 
Organist:  Taco de Jong 
1e collecte: Amnesty International 
2e collecte: Eredienst 
 

25 december 2019 – Eerste Kerstdag 
10.00 uur  Dhr. W. Feddema, Driesum 
Organist: Taco de Jong 
1e collecte: KIA – kinderen in de knel 
2e collecte: Eredienst 
 

26 december 2019 – Tweede Kerstdag 
10.00 uur – Kinderkerstviering 
1e collecte: Project 
2e collecte: Diaconie onkosten Kerstviering 
 

29 december 2019 
11.00 uur  Dhr. L.J. Blees, Wâlterswâld 
Organist: Taco de Jong 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst 
 

31 december 2019 – Oudejaarsdag 
19.30 uur  Dhr. W. Feddema, Driesum 
Organist: Klaas Zijlstra 
1e collecte: Diaconie Eindejaarscollecte 
2e collecte: Eredienst  
 

5 januari 2020 - Nieuwjaarsdienst 
9.30 uur  Dhr. W. Feddema, Driesum 
Organist: Jan L. de Boer 
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Eredienst  
3e collecte: Rwanda 
Er is koffiedrinken 
 
 

Pastoralia 
Onlangs ontvingen we het verdrietige bericht dat bij de vrouw van onze vorige pastor G.H. Visser 
(Bonifatiusstrjitte 10, 9113 PV, Wâlterswâld) een tumor is geconstateerd tussen beide longen. Deze 
tumor is operatief niet te verwijderen en zal ook verder niet worden behandeld met chemo- en 
radiotherapie. Dit maakt de nabije toekomst erg onzeker. Het hakt er dan ook erg zwaar in bij de 
familie Visser. Samen met God zoeken ze een weg door deze moeilijke periode, waarbij ze kracht 
putten uit Psalm 84:6-8. We bidden Gerrit en Tetje kracht en sterkte toe in de periode die voor hen ligt. 
 



Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal regen hen 
overvloedig bedekken. (Psalm 84:7, HSV) 
 

Wijk- / Ontmoetingsavonden 2020 
Met de wijkouderlingen zijn we bezig met de voorbereidingen voor de ontmoetingsavonden (eerder 
groothuisbezoek en wijkavonden). Graag willen we elkaar ontmoeten rondom een maaltijd, het thema 
zal dan ook zijn ‘in noflik jûnsmiel’. Onderstaand kunt u de data vinden, schrijf deze alvast in uw 
agenda. Mocht u op één van de avonden uw huis open willen stellen, of een maaltijd willen koken voor 
de wijkavond, dan kunt u zich alvast melden bij één van de ouderlingen. Meer informatie volgt later. 
 
Di 4 februari 18.30 uur 
Do 6 februari 18.30 uur 
Ma 10 februari 18.30 uur 
Woe 12 februari 16.00 uur 
   

Bij de diensten 
Op eerste kerstdag is een feestelijke dienst waarbij we luisteren naar het verhaal uit Lucas 2. De 
geboorte van Jezus. De herders laten hun kudde achter om Hem te kunnen zien. Thema van deze 
dienst is: Haast je naar de kribbe! 
 
Op tweede kerstdag is er net als elk jaar een kinderkerstviering. Dit jaar is dat: samen zingen, samen 
luisteren naar een verhaal en samen een quiz spelen. Samen, dat betekent ook dat iedereen welkom 
is: jong en oud. Komt allen tezamen! Weet je welkom! 
 
Op Oudjaarsavond wil ik het jaar niet met vuurwerk afsluiten, maar met gejuich en instortende muren. 
Dit naar aanleiding van Jozua 5 en 6 over het vallen van de muren van Jericho. 
 
Met de dienst van zondag 5 januari ben ik op het moment van schrijven nog niet bezig, maar dan 
verwacht ik het oecumenisch rooster te volgen: De wijzen uit het oosten die Jezus komen aanbidden, 
naar Mattheüs 2. Na de dienst is er de mogelijkheid om met elkaar een bakje koffie/thee te drinken. 
 
Op zondag 12 januari wordt er om 17.00 uur door de Bijzondere dienst commissie een Fryske 
vesperdienst georganiseerd in het kerkje van Hiaure. Een vesper is een kortere dienst waarin vooral 
zingen en gebed een plek heeft, meestal is er een korte meditatie. Deze vesper staat onder leiding 
van. Mw A. Plantinga uit Ee.  

 
Tot slot 
Nog een paar dagen dan is het kerst. We vieren dat God in Jezus naar de aarde kwam om de relatie 
tussen God en mensen te verzoenen. Vanuit die verzoende relatie met God zoeken gelovigen relaties 
heel te houden. De kerstgedachte is dat je het met elkaar viert. In het programma ‘All you need is 
love’, zal dat weer te zien zijn. Afstanden worden overbrugd en ruzies beslecht. Zodat kerst toch een 
tijd met elkaar kan worden. Het raakt mij als relaties gebroken blijven en er geen verzoening komt. Met 
kerst is dat extra pijnlijk. Vooral als je er zelf deel van uitmaakt en als pogingen om te lijmen stranden. 
Toch wil ik vragen, zet u met liefde in voor de vrede. Opdat de vrede mag groeien. 
 
Een gezegende Kerst en folle lok en seine voor 2020 toegewenst!  

Wiebe Feddema 
 

Bloemengroet 
Een bloemengroet vanuit de kerk is bezorgd bij mevr. M. Dijkstra-Dijkma, mevr. T. Heeringa-Meinsma 
en de heer D. Toren, alle drie met een felicitatie voor hun verjaardag. 
 

Mutaties kerkelijk erf 
Vertrokken 
Naar Brantgum: De heer J. Smits, Pastorijlan 9, 9147 BE  Hantum  
Naar Groningen: Mevrouw J.C. van der Meulen, Hantumerwei 10, 9148 BE  Hiaure  
 

  



‘Fryslân foar Rwanda’ 
Graag willen we u op de hoogte brengen van de collectes voor Kerk in Actie. Dit jaar, op 31 december 
eindigt het tweejaarlijkse project ‘Kenia’. De diaconie heeft samen met omliggende kerkelijke 
gemeentes besloten om deel te nemen aan het project ‘Fryslan foar Rwanda’. Een gezamenlijk project 
om zo nog meer geld te kunnen inzamelen. Het project bestaat uit drie deelprojecten, n.l:  
1. Opvang en scholing voor weeskinderen. 
2. Landbouwprogramma zendingsdiaconessen. 
3. Meer jongeren in de kerk. 
In 2020 informeren we u graag over deze projecten. Wilt u alvast meer weten over deze projecten, 
neem dan een kijkje op https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda 
Voor nu wensen we u namens de diaconie ‘Seine Kriistdagen en in Lokkich Nijjier’. 
 

Symbolisch bloemschikken 
Thema kerstcampagne: GEEF LICHT! 
Tekst 3e advent, 3e krans: Micha 6: 8 
Er is jou mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten 
en nederig de weg te gaan van je God. 
 

  
 
De derde krans is geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog, versierd met takken van de levensboom, 
de thuja ( conifeer). Erop ligt een snoer pinda,s voor de vogels van de hemel.  
We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? 
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden 
Het omzien is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen. 
  
Voor de 4e advent wordt er weer een krans geplaatst, en zo werken we toe naar Kerstmis. ”Het licht 
schijnt in de duisternis” 

  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda


Agenda 
8 januari GemeentegroeiGroep 
12 januari Kerkdienst 9.30 uur 
19 januari Kerkdienst 9.30 uur 
Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk 
http://hantum.protestantsekerk.net 
 

Oud papier 
Op 8, 9 en 10 januari staat de container weer op de hoek Hearewei/Smidstrjitte te Hantum. In de 
buitengebieden wordt het papier op vrijdag 10 januari opgehaald.                                
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 10 januari a.s. De kopij voor kunt u t/m vrijdag 3 januari 
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

