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Zondag 28 februari 2021 
9.30 uur  Dhr. W. Feddema 
Organist: Dhr. J. Boeijenga 
1e Collecte:  Diaconie  
2e Collecte: Eredienst PKN 40 dagentijd Missionair Werk 
 

Zondag  7 maart 2021 
9.30 uur  Dhr. T.R.A. Simonides, Burdaard 
Wereldgebedsdienst 
Organist: Dhr. J. van der Horn 
1e Collecte: Diaconie KIA Zending 
2e Collecte: Eredienst Onkosten WGD 
3e Collecte: Zendingsproject Fryslân foar Rwanda  

 
Pastoraat 
We verlangen naar de lente. Niet alleen buiten in de natuur, maar ook om ons heen. In het sociale leven, 
in de maatschappij. Weer meer mensen op visite kunnen hebben. Spontaan ergens binnen waaien. 
Gaan winkelen. En weer samen zingen in de kerk. De realiteit is dat we nog niet precies weten wanneer 
dat zal zijn. Nog altijd zorgt het virus voor veel ongemak. De ene noemt het saai, voor een ander is het 
de meest turbulente en spannende tijd ooit. Als je in deze tijd zorg nodig hebt is het extra spannend, 
behandelingen die uitgesteld worden, dreigend gevaar om ziek te worden door degene die je beter zou 
moeten maken. Het put velen van ons uit.  
 
We wachten op de lente, de tijd van groeien en bloeien. Op mijn studeerkamer heb ik alvast een paar 
zaadjes geplant in een bakje. Ze ontkiemen al. Dat is hoopvol, het wordt weer lente, en ook Pasen.  

 
 
 
Laten we voor elkaar blijven bidden, dat we 
in de tijd naar Pasen het uithouden in het 
ongemak, bij rouw, in ziekte en met zorgen. 
Dat de tijd van wachten een hoopvol 
wachten mag zijn. Hoopvol omdat we al de 
eerste tekenen zien van Pasen.  
Als een graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft draagt hij veel 
vrucht.(Johannes 12:24b NBV) 
 
Wat ook veel vreugde geeft is de geboorte 
van een kind. Sieberen en Tessa Wip (Elba 
9, 9151 AB Holwerd) werden verblijd met de 
geboorte van een dochter: Elina. Geboren 

op 1 februari. Op het geboortekaartje staat: Berne út leafde, kostberder as goud, in leaf lyts famke, oan 
ús tabetroud. We feliciteren hen met de geboorte van hun dochter en wensen hen Gods zegen bij de 
opvoeding van Elina: dat zij omringd door liefde en in geluk mag opgroeien. 
 

40-dagen project 
Donderdag 18 februari hadden we de eerste online ontmoeting van het 40-dagenproject. Er even 
opnieuw bij bepaald worden discipel te zijn van Jezus. En uitgedaagd worden om daar uit te leven en 
ons te spiegelen aan andere discipelen.  
Deelnemers uit verschillende kerken volgen een dagboek, de aanvullende online toerusting en 
ontmoeting brengt ons daarover in gesprek. We zijn dankbaar voor de belangstelling die er is. Veel 
gemeentewerk ligt stil, dan is het mooi dat we online toch iets van een ontmoeting met elkaar hebben. 
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Bij de online-diensten 
De diensten zullen tot nader bericht slechts online zijn. Inmiddels is de nieuwe installatie klaar en is de 
kwaliteit van de uitzendingen verbeterd. 
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.  

 
Op zondag 28 februari hopen we te lezen uit Johannes 13, over de voetwassing door Jezus. We 
vragen ons af, waarom doet Jezus dag eigenlijk? In de tijd naar Pasen volg ik in de diensten het 
leesrooster van de zondagschool (Bijbel basics). Nu er lange tijd geen zondagschool en -club is, voeg 
ik in de dienst een kindermoment toe en houd ik in preek en liederen ook rekening met kinderen. 

Een hartelijke groet, 
Wiebe Feddema 

 

Wereldgebedsdienst 2021 
 

Een viering uit Vanuatu – Thema: Rotsvast 
Een wereldgebeurtenis! Waarbij we wereldwijd  
“Samen bidden, Samen vieren, Samen delen” 
Al vele jaren  houden we met elkaar ook in de 4-H 
Dorpen een wereldgebedsdienstviering m.m.v. 
verschillende mensen en volgen we de liturgie.  
Jammer genoeg  is het dit jaar niet mogelijk i.v.m. 
de nog steeds lopende corona maatregelen, de 
kerkdienst met inzet van meerdere mensen uit 
onze 4-H Dorpen te doen.  
Dit jaar in  zal de kerkdienst met navolging van de 
liturgie live via de online dienst te volgen zijn vanuit 
de Nicolaaskerk in Hantum op zondag 7 maart om 
9.30 uur met als voorganger de heer T.R.A. 
Simonides uit Burdaard.  Iedereen is van harte 
uitgenodigd deze wereldgebedsdienst te volgen. 
 
Op de voorkant van de liturgie staat een mooi 
schilderij afgebeeld, het laat een moeder zien die 
zich al biddend over haar kind buigt om het te 
beschermen tegen de elementen, waarin duidelijk 
gemaakt wordt hoe het dagelijkse leven verbonden 
is met elementen, het land en hun rotsvaste 
vertrouwen in God.                             
Als onderwerp werd gekozen voor de tekst uit het 
Bijbelboek Spreuken 24:3.  
Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door 
inzicht houdt het stand. 

 
De viering van wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. 
Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van 
Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor solidair 
met elkaar. 
Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Vanuatu, een prachtig land dat bestaat uit veel 
eilanden en mensen van veel  etnische afkomst, groepen en talen. De eilanden zijn zeer kwetsbaar en 
vatbaar voor natuurrampen, waaronder aardbevingen, cyclonen en vulkaanuitbarstingen.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Er is een mooie natuur met veel flora en fauna en spectaculaire watervallen.                                                                                                
Het Christendom is de belangrijkste religie in Vanuatu, bestaande uit verschillende 
kerkgenootschappen. Al jong krijgen de kinderen spelenderwijs Godsdienstonderwijs. Puzzels kunnen 
voor kinderen een leuke manier zijn om het Bijbelverhaal te leren. 
 
Er is voor 2 projecten gekozen in Vanuatu: 
Project intervention Pikinini group 
Zet zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap.             
dit kan zijn: verstandelijke- en lichamelijke beperking, gehoor-, spraak- en gezichtsstoornis. 
Er zijn verschillende plaatsen met gratis dagopvang activiteiten voor kinderen en hun begeleiders.                                    
Het doel is voorkomen van sociale uitsluiting en hulp bij de ontwikkeling van de kinderen. 
 
The Butterfly trust 
Richt zich vooral op de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiëne en tand- en 
oogzorg op scholen en in dorpen. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen alsook het 
bestrijden van Covid 19. 
 
De collecte voor deze projecten wordt van harte bij u aanbevolen  en kan worden overgemaakt op het 
bankrekeningnummers van de PKN kerk Hantum c.a. 
Op de website www.wereldgebedsdag vind u meer informatie over de wereldgebedsdag. 

Een hartelijke groet namens wereldgebedsdagcomité 4-H Dorpen,                                                      
Wietske v.d. Woude en Marieke Postma 

 
 

Verjaardagen 75+ 
De komende weken hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren: 
28 februari  Mevr. J. de Wilde-Visser, Hearewei 18, 9147 BN  Hantum  
28 februari  Mevr. S. Vriesema-Soepboer, de Terpen 29, 9147 BA  Hantum  
7 maart   Dhr. A. Postma, Smidstrjitte 22, 9147 BK  Hantum 
11 maart  Dhr. K. Fink, Krúdikker 7, 9148 BD  Hiaure 
Namens de gemeente krijgt u alle vier alvast de hartelijke gelukwensen en dat het volgende levensjaar 
u veel gezondheid en zegen mag brengen. 
 

Bloemengroet 
Met een felicitatie voor zijn verjaardag is er een bloemengroet bezorgd bij de heer R. van der Ploeg. 
Ook kregen dhr. en mevr. Dijkstra-van der Woude een boeket ter bemoediging. 
 

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 12 maart a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 5 maart sturen naar 
het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
 

http://www.wereldgebedsdag/
mailto:pghantum@geandewei.nl

