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23 februari 2020 
11:00 uur  Ds. J.F. Kroon, Grijpskerk 
Organist: Johan Boeijenga 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst PKN Collecte Missionair 
Er is zondagsschool en -club 
 

1 maart 2020 – Wereldgebedsdienst 
9:30 uur  Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard 
Organist: Johan Boeijenga 
1e collecte Diaconie 
2e collecte: Onkosten WGD 
Na de dienst is er koffiedrinken 

 

Van de pastor 
 
Pastoraat 
Zr. T. Heeringa-Meinsma kwam een aantal weken geleden ten val en brak daarbij haar heup. Ze is 
daaraan geopereerd en inmiddels is ze weer op haar stekje in Meckamastate (afdeling Hessel kamer 
235, Tjerk Hiddesstraat 42, Kollum) waar ze weer op krachten hoopt te komen. We bidden voor verder 
herstel en wensen haar sterkte en Gods nabijheid toe. 
 
Zr. W. de Jong-Geerlinks, is enige tijd geleden geopereerd aan een plekje aan haar been. Vooral het 
herstel van de wond kost tijd en zorg. Dat is pijnlijk en vervelend, ze moet vooral zittend rusten en het 
been zoveel mogelijk omhoog houden. Ze kan niet warber zijn, zoals ze zou willen. We bidden voor 
verder herstel en wensen haar kracht om te dragen. 
 
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. (Romeinen 12: 15, NBV) 
 
Afgelopen weken hebben veel van onze gemeenteleden elkaar ontmoet tijdens de maaltijden op de 
ontmoetingsavonden. Zelf kijk ik terug op goede avonden, gezellig met elkaar eten, met waardevolle 
ontmoetingen. In alle openheid spraken we over hoe het vroeger thuis er aan toe ging aan tafel. Wat 
typerend was voor ‘thuis’. En we bespraken in hoeverre de gemeente voor ons een thuis is. En ervaren 
we bij het Avondmaal in de gemeente ook iets van een thuiskomen? Ik ben erg verheugd hoe daar in 
alle openheid over werd gesproken, ondanks verschillende meningen. Ik hoop dat we dit later in de 
gemeente nog eens kunnen vervolgen. 
 
Met de zondagschool en -club volgen we het programma van Kind op Zondag. Dit ook in de 40 dagentijd 
naar Pasen, dan is het thema ‘Een teken van leven’. Tijdens de 40 dagentijd wordt er ook een 
gezinsboekje aangeboden. Deze wordt per gezin meegegeven tijdens de zondagschool en club op 23 
februari. Wil je het project thuis mee volgen, benader dan even iemand van de zondagschool leiding. 

Wiebe Feddema 
 

Verjaardagen 75+ 
Op 28 februari hopen twee 75+ers hun verjaardag te vieren, n.l. de dames J. de Wilde-Visser, Hearewei 
18, 9147 BN Hantum en S. Vriesema-Soepboer, de Terpen 29, 9147 BA  Hantum.  7 maart geldt dit 
voor mevrouw A. de Vries-Venema, Stasjonswei 12 kamer 225, 9123 JZ  Metslawier. 
Alle dames van harte gefeliciteerd namens de gemeente. Gods zegen toegewenst voor het nieuwe 
levensjaar. 
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Bloemengroet 
De bloemengroet werd de afgelopen weken bezorgd bij de heer R. van der Ploeg, met een felicitatie 
voor zijn verjaardag, en ter bemoediging bij mevrouw T. Heeringa-Meinsma. 
 

Leerhuis 
Boekpresentatie Verzoening, 26 maart 2019 om 20:00u. in d’Âld Skoalle te Hantum 

 
 
Presentatie van de herinneringen van Ds. 
Herman Denkers (1922-2000) als 
dwangarbeider tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ds. Herman Denkers was 
predikant in de 4H-dorpen van 1967 t/m 1972 
en in Metslawier-Niawier van 1974 t/m 1978. 
In 1943 vertrok hij vanuit Den Haag als 
dwangarbeider naar Stuttgart en hij kreeg daar 
als actief jeugdwerker in de kerk en aanstaand 
student theologie een extra opdracht mee 
vanuit de kerk om zijn mede lotgenoten 
geestelijk bij te staan. 
Zoon Jan Denkers uit Almere neemt u, 

ondersteund met beeldmateriaal, mee in de presentatie van, en het gesprek over, dit bijzondere boek. 
NB: Het boek (2e druk) is verkrijgbaar bij de boekhandels in Dokkum of via 
www.denksaam.nl/verzoening 
 

 

http://www.denksaam.nl/verzoening
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Bedankje 
Organist Taco de Jong wil de gemeente hartelijk danken voor de grote kaart, de bloemen en de 
beterschapkaartjes die hij mocht ontvangen tijdens zijn ziek zijn. 
Hij is dankbaar en blij verrast door zoveel medeleven. Het heeft hem en zijn partner goed gedaan! 
 

Agenda 
24 februari Vergadering CvK 
25 februari Open deur groep 
3 maart  Moderamen 
5 maart  Ouderlingenberaad 
8 maart  Kerkdienst 9.30 uur 
11 maart Bidstond 9.30 uur 
15 maart School- en gezinsdienst 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  6 maart a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 28 februari 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

