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Zondag 14 februari 2021 
9.30 uur  Ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar 
Viering Heilig Avondmaal 
Organist: Dhr. H. Hoogeveen 
1e  Collecte: Diaconie KIA noodhulp 
2e Collecte: Eredienst 
 

Zondag 21 februari 2021 
9.30 uur  Ds. B.G. Keizer, Oostrum 
Fryske tsjinst 
Organist: Mevr. A. Heikamp 
1e Collecte: Diaconie KIA 40 dagentijd Werelddiaconaat 
2e Collecte: Eredienst  
 

Pastoralia 
Een aantal mensen uit onze gemeente werden afgelopen weken getroffen door het overlijden van een 
dierbare in hun familiekring. In veel gevallen is het afscheid anders dan zij zouden wensen. Dat geeft 
extra verdriet. We wensen hen sterkte en bidden hen Gods troostende nabijheid toe. 
In de Lockdown periode doe ik veel gesprekken momenteel telefonisch. Daarnaast bezoek ik op dit 
moment nog een enkeling, maar dan maximaal één adres per dag en altijd in overleg. Juist deze tijd 
kunnen vragen bovenkomen, of kan je situatie zodanig worden dat u/jij even van u/je af wilt praten. 
Hiervoor zijn zowel de wijkouderlingen als ik altijd te benaderen. Bel of app gerust, en in overleg kom ik 
ook zeker langs. 
 

40-dagenproject: Samen als leerlingen van Jezus op weg naar Pasen 
Op 18 februari start een gezamenlijk 40-dagenproject. In het kort: als je meedoet schaf je een dagboek 
aan waarmee je gedurende de 40 dagentijd toeleeft naar Pasen. Elke week is er dan een online-
toerusting en -ontmoeting. Elders in deze Geandewei staat daar informatie over. Opgave hiervoor kan 
ook via mij, graag voor 13 februari. Van harte uitgenodigd om mee te doen! 
 

Bij de online-diensten 
De diensten zullen tot nader bericht slechts online zijn. Inmiddels is de nieuwe installatie klaar en zijn 
de eerste diensten gestreamd. De ervaringen zijn positief!  
De diensten zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Voor mobiel, tablet is de 
gebruiksvriendelijke  kerkdienstgemist-app te downloaden. Moet het volgens u mogelijk zijn de dienst 
te volgen, maar krijgt u het technisch niet voor elkaar. Neem dan even contact op met uw wijkouderling. 
Hij of zij helpt u graag verder.  
 

14 februari viering Heilig Avondmaal: hoe thuis meevieren  
Als gemeente hebben we sinds 9 februari vorig jaar geen avondmaal gevierd. Wel hebben we 
gezamenlijk met Anjum dit een aantal keren mee kunnen vieren. Nu fysiek samen komen er voorlopig 
nog niet in zit, hebben we als kerkenraad besloten om toch een online Avondmaalsviering te houden. 
Het Heilig Avondmaal wil heilzaam en troostend zijn.  
U/jij kunt het Heilig Avondmaal als volgt meedoen:  
Zorg zelf dat u/jij een stukje brood en een bekertje wijn/druivensap klaar heeft staan.  
Op het moment dat in de dienst het brood wordt uitgedeeld kunt u/jij zelf ook het stukje brood nemen.  
Op het moment van het ‘rondgaan’ van de beker neemt u/jij zelf ook een slokje uit de beker.  
Op deze manier kunnen we samen de maaltijd vieren, al zijn we op afstand van elkaar. Dat maakt de 
viering niet minder, wel anders.  
Dit is een heel andere vorm dan gebruikelijk is, en het is begrijpelijk als u zich bezwaard voelt om zo 
mee te vieren.  
Mee vieren zonder brood en wijn kan ook. In het ontbreken van brood en wijn komt dan het verlangen 
mee om eerdaags weer samen aan de tafel van de Heer te mogen komen.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Hoe u ook mee doet, we hopen dat in de viering het gemis van en het verlangen naar het fysieke 
samenkomen en samenzijn als gemeente van Christus onder ons aanwezig mag zijn. 
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt  zal geen honger meer hebben, en wie in 
mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ (Johannes 6:35 NBV) 

Een hartelijke groet, 
Wiebe Feddema 

 

Verjaardagen 75+ 
De komende weken hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren: 
22 februari  D. Bandsma, Fetsewei 9, 9147 BZ  Hantum 
27 februari  E. Zijlstra, Smidstrjitte 18, 9147 BK  Hantum 
Namens de gemeente de hartelijke gelukwensen en dat het volgende levensjaar u veel gezondheid en 
zegen mag brengen. 
 

Bloemengroet 
Met een felicitatie voor zijn verjaardag ging een bloemengroet naar de heer J. de Wilde. 
 

Mutatie kerkelijk erf 
Verhuisd naar Foudgum: De heer W. Kingma te Hantumhuizen. 
 

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 26 februari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 19 februari sturen 
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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