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Op 22 en 29 maart worden er geen kerkdiensten gehouden. 
 

Van de pastor 
 
We hebben het advies van Classis Fryslân om de kerkdiensten in de maand maart te laten vervallen 
opgevolgd. Zoals het nu lijkt kunnen catechese, clubs en zondagschool wel doorgaan, maar mogelijk 
verandert dat de komende tijd. Via de app houden we betreffende mensen op de hoogte. 
Vreemde tijd, niet kunnen samenkomen in de zondagse erediensten. En toch een stukje schrijven voor 
het kerkblad. Voor mij is het onwennig, ik doe voorlopig geen bezoekwerk, en probeer na te denken wat 
we als kerk dan wel kunnen doen. Misschien toch in kleine groepen wel samenkomen voor gebed en 
bezinning rond Gods Woord, kijken naar hoe we toch kerk kunnen zijn?  
Angst voor wat er rondom ons gebeurt, en het valt te verwachten dat het Corona-virus ook in onze 
omgeving toe zal slaan. Vrezen voor het ergste en tegelijk hopen en bidden dat het mee mag vallen. 
Dat de angst daarin niet regeert.  
Wordt het dan een letterlijke lijdenstijd?  
Lijden dat dichtbij komt. Elk jaar is het lijdenstijd, elke tijd van het jaar, alleen voor velen blijft het op 
afstand. Denk aan het lijden van vluchtelingen, mensen in oorlog, mensen getroffen door rampen. Maar 
ook dichterbij, onder je eigen dak kan er lijden zijn. 
Voor zondag 22 maart staat Exodus 7:8 – 25 op het alternatieve leesrooster. Het gaat over de HEER 
die zijn volk wil bevrijden uit de slavernij. En een hardnekkige en onverzettelijke Farao. En dan de Heere 
die zegt: Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren. In het gedeelte vindt de eerste plaag 
plaats als teken, water verandert in bloed. Vissen sterven en het water wordt ondrinkbaar. Je zal maar 
Mozes of Aäron zijn. Die dat nieuws elke keer moeten brengen. Aan de ene kant het volk Israël dat 
klaagt en wacht op de bevrijding en aan de andere kant de Egyptenaren die je het oordeel van God aan 
moet zeggen. 
Is het Corona-virus een plaag, een teken? Zodat wij en anderen weten wie de Heer is? Of is het een 
macht als de Egyptenaren die ons bedreigt, die ons in slavernij brengt? Ik weet het niet, wel geloof ik 
dat de Heere te vertrouwen is. Ook in de woestijn van ons leven. Hij geeft de bevrijding, zodat Israël 
Hem in de woestijn kan vereren. In de woestijn ervaart het volk Gods aandacht en liefde voor hen, maar 
daar is ook de twijfel aan Gods macht, of het beloofde land nog wel komt. De woestijn is een leerperiode 
voor het volk, daar worden ze voorbereid op het leven in het beloofde land.  
Is dit een woestijnperiode? Hoe zijn we kerk als er geen kerkdienst is? Er is geen kerk, maar de kerk is 
er nog wel, toch? We weten, de bevrijding van Israël kwam er. Net zoals het door Jezus’ lijden en sterven 
heen Pasen wordt. Dat is waar de kerk uit leeft. Hoop, geloof en liefde. Laten we voor zover dat kan wel 
kerk blijven, elkaar tot hand en voet zijn en bidden om bewaring. 
Ik haw de Heare tige leaf, om’t Er nei myn smeekjen harket. (Psalm 116:1, NFB). 

Wiebe Feddema 
 

Bloemengroet 
Een bloemengroet is bezorgd bij mevr. A. de Vries-Venema met een felicitatie voor haar verjaardag. 
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Project Roemenië  
Hoii!, ik ben Gretha v/d Woude. 
Ik woon in één van de 4H-dorpen, namelijk in het prachtige  Hantumeruitburen. 
Ik ben zestien jaar en zit op de opleiding servicemedewerker/helpende verzorgende op de Friese Poort 
in Dokkum. 
 
Met school gaan wij een zeer bijzonder project doen. Wij gaan namelijk van 5 - 14 mei 2020 met een 
groep leuke en enthousiaste studenten naar Roemenië.    

 
. 
Oehh leuk zo’n vakantie!! Maar dat is het zeker niet.  
Waarom gaan er studenten vanuit Dokkum nou naar 
Roemenië? 
Omdat wij andere mensen willen helpen.  
We gaan naar de Roma bevolking in het gebied 
Targisor. Dit zijn mensen die gediscrimineerd worden, 
zij worden volledig aan hun lot over gelaten, die mensen 
hebben het erg slecht. Wij hebben een normaal huis, 
een douche, eten en noem het maar op maar zij hebben 
een slecht onderdak, weinig voedsel en niet eens één 
normale douche. 
 
 

 
Dus wij als groep gaan daar heen om te helpen!! En 
dat doen we vooral door de huizen te herstellen. 
Maar ook kinderwerk en ouderwerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat de huizen hersteld moeten worden zijn daar 
materialen voor nodig en dat kost geld. 
Hierbij wil ik u vragen om een kleine gunst. Dit kan 
onder andere via het onderstaande rekening 
nummer: NL60RABO0150885385 tnv ROC Friese 
Poort, graag dit vermelden: project Roemenië (KP 
L750). Maar mag ook persoonlijk. 
 
Wij gaan ons best doen!! en houden u op de hoogte. 

Vriendelijke groetjes, 
Gretha v/d Woude 06-84509049 
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Jeugdclub organiseert bingo avond! 
De jeugdclub van 12-14 jaar organiseerde op vrijdag 28 
maart een bingo avond voor alleenstaanden. 
Dit idee werd vorig jaar al door onze jeugdigen 
geopperd, nadat we toen een geslaagde 
spelletjesavond hadden beleefd bij een aantal 
dorpsgenoten. 
Dit seizoen kwam de jeugd weer met dit idee en waren 
ze het met elkaar eens om dit dan ook écht te gaan 
organiseren. Maar hoe doe je dat?? 
De jeugd kwam op een clubavond bijeen voor een 
vergadering, de taken werden serieus verdeeld, er was 
een voorzitter, notulist, tijdbewaker, en algemene leden 
aanwezig. Wat is het doel van deze bingoavond, dat 
was de grote vraag: het antwoord voor de jeugd was 
eenvoudig: ’een gezellige avond organiseren om met 
elkaar te verbinden’. En na een uur vergaderen waren 
er al volop ideeën. Maar de ideeën moesten uiteraard ook nog uitgevoerd worden. De jeugd was niet te stoppen, 
de volgende clubavond werden de uitnodigingen persoonlijk gemaakt, en ook kwam de jeugd zelf met de namen 
van wie we allemaal zouden kunnen uitnodigen. 

De daaropvolgende dagen werden de uitnodigingen 
hoogstpersoonlijk aan de genodigden bezorgd, met 
een persoonlijke groet. De reacties aan de deur waren 
al gelijk positief. Toch was de jeugd ietwat onzeker of 
men ook écht zou gaan komen op de bingoavond, dus 
een tweetal ging nogmaals bij de mensen langs om te 
vragen of ze wilden komen en of ze ook vervoer nodig 
hadden.  
De avond werd goed bezocht, ontvangst met 
koffie/thee en cake, 3 rondes bingo, tussendoor wat 
hapjes, de jeugd had het er druk mee! 
Maar ja, wat is een bingo zonder prijzen!! Ook daar had 
de jeugd goed over nagedacht. Het thema van deze 
avond was dus ‘verbinding’, dat kunnen we doen alleen 
op de bingoavond, maar wat nou als we de prijzen zo 
presenteren dat daarbij ook nog een bezoek van de 
jeugd kan worden verbonden, dan blijft er ook na de 

bingoavond verbinding.  
Nu denkt u vast, hoe verpak je dat in een prijs?! De prijzen waren bijvoorbeeld: Pakje thee, er komen een paar 
jeugdigen nog een bakje thee bij u drinken. Dobbelstenen, de jeugd komt een avond spelletje bij u spelen. 
Wandelsokken, de jeugd komt gezamenlijk een 
wandeling met u maken. Petunia’s, de jeugd komen de 
bloemetjes voor u planten. En de hoofdprijs was een 
vers bos bloemen, deze wordt nog bij u bezorgd! 
De jeugd heeft in de twee weken na de bingo de prijzen 
bij een ieder verzilverd, de hoofdprijs werd de volgende 
dag gelijk bij Mevrouw de Hoop langs gebracht en werd 
gelijk gecombineerd met even gezellig wat drinken en 
bijkletsen. Samen met Mevrouw Brouwer hebben ze 
heerlijk ge-theeleut en een wandeling gemaakt en ook 
de hond was mee, bij Mevrouw Bakker werd een 
avondje fanatiek ge- rummikubd, en bij Mevrouw 
Breman werden de bloemetjes buiten gezet!!  
 
Onze complimenten aan de jeugd!!  Ze zijn 5 weken 
bezig geweest voor deze bingoavond, vanaf begin tot 
aan het verzilveren van de prijzen!! 

Groeten ook namens de jeugd,  
Simon en Aukje (clubleiding 12-14 jaar) 
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Uitstel Leerhuis over boek Verzoening 
De boekpresentatie  over het  boek Verzoening, die gehouden zou worden op donderdag 26 maart  
2020 door Jan Denkers uit Almere, is voorlopig uitgesteld  i.v.m. de maatregelen die genomen zijn rond 
het coronavirus. Wanneer de exacte datum  gepland  is wordt hiervan bekendheid gegeven. 

Namens de leerhuiscommissie:  Anna Joukje v.d. Meulen,  Fo Vos,  Marieke Postma 
 

Symbolisch bloemschikken, Project veertig dagentijd 
STA OP!  Dat is het thema van de 
veertigdagentijd. 
Wij geloven in delen. Deel mee, 
kom in beweging. 
Om in beweging te komen is er voor 
de meesten van ons een doel 
nodig. 
Het hebben van een stip op de 
horizon helpt, een stip die ons 
herinnert aan het  “waarom”, zodat 
we in beweging komen. 
Het uitgangspunt van de 
veertigdagentijd  voor de 
symbolische bloemschikkingen is 
deze stip op de horizon, de ruimte 
rond de horizon is ingevuld met een 
weefsel van takjes gemaakt in een 
houten frame. 
De open stip en het weefsel 
symboliseren de mogelijkheden die 

er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier. 
Voor  Biddag en in de week voor en met Pasen hebben we als liturgische commissie gekozen mee te 
doen aan het project van PKN Kerk in Actie. 
Op biddag werd het volgende gelezen: 
Voor de biddag is de tekst uit het leesrooster uit Mattheus 6 : Schatten verzamelen in de hemel. 
Hamsteren: zegt de reclame van een grote supermarktketen. Een voorraadje aanleggen voor mindere 
tijden lijkt verstandig, maar Jezus geeft een heel ander advies: 
Verzamel geen schatten op aarde, verzamel  je schatten in de hemel. 
Op God vertrouwen in plaats van op bezit geeft ruimte. 
 
In de basisschikking van stip en horizon, ziet u bollen gevuld met voedsel voor de planten die nog  
komen gaan. 
Dit beeld bevestigd de gedachte van iets achter de hand hebben voor mindere tijden. 
De bollen in de stip symboliseren de wens voor groei en welvaart waarbij de wortels staan voor de 
stabiliteit en steun die het wortelen in de aarde biedt. 
 
Hierbij nog een tekst met betrekking op het thema van biddag. 
Van licht kunnen we geen voorraadje aanleggen, in de zomer kunnen we niet sparen voor de winter.                   
Licht is er wanneer de zon opkomt of als we licht aandoen. Het oog is de lamp van ons lichaam. We 
worden uitgenodigd goed te kijken, waar te nemen naar wie of wat we ontmoeten op onze weg in het 
leven. Het Licht in ons mag schijnen.  
De bloemschikking van deze dag met tulpenbollen met wortels maar zonder aarde, nodigt ons uit af te 
schudden wat we niet nodig hebben. 
En duisternis te doen verdwijnen door het licht te brengen. 

Liturgische commissie, Griet Prins, Hilda Veeninga, Marieke Postma 
 

  



HANTUM 

Protestantste gemeente Hantum c.a. 
 
 
 

Jaargang 27 - nummer 4 
vrijdag 21 februari 2020 Pagina 5 
 

Agenda 
De volgende diensten vinden onder voorbehoud plaats: 
5 april Kerkdienst 9.30 uur 
9 april Kerkdienst met Open H.A. 19.30 uur 
10 april Kerkdienst 19.30 uur 
11 april Kinderviering 
12 april Kerkdienst 9.30 uur 
13 april Zangdienst 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 3 april a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 27 maart sturen naar 
het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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