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Hantum 
 

Van de pastor 
 
Na de eerste verwarring komt toch gewenning aan de situatie van de letterlijke afstand tot elkaar. We 
raken er op ingesteld dat dit ook nog een poos gaat duren. Het vervelende is dat je nog niet verder in 
de tijd kunt kijken. Naast dat mensen in ons land en wereldwijd worden getroffen door Corona treffen 
de gevolgen van de maatregelen veel mensen in onze gemeente. Zorg die niet langer geleverd kan 
worden, dierbaren die niet bezocht mogen worden. Druk op gezinnen door thuisonderwijs. 
Werkgelegenheid die afneemt, een recessie die zal komen. En ga zo maar door. Hoe komen we erdoor 
en hoe komen we het te boven? In de laatste dienst in Hantum was in de liturgische schikking een stip 
op de horizon zichtbaar. Wat we zoeken is zo’n stip voorbij aan de horizon van deze crisis. 
De Bijbel staat vol met crisissituaties, maar ook hoe gewone mensen die crisis te boven kwamen. Hun 
stip op de horizon: het geloof. Een verzameling van voorbeelden is te vinden in Hebreeën 11. Ook 
Mozes wordt genoemd. God geeft hem een stip op de horizon, we weten, het wordt voor Mozes en het 
volk Israël niet gemakkelijk. Maar er is een uitzicht. En dat proef ik in onze gemeente ook: Moeite, 
verdriet, leed, maar daar doorheen moed en vertrouwen dat er uitkomst is, hoe dan ook. Hoe jullie er 
met elkaar voor elkaar zijn geeft ook mij moed, het herinnert mij aan Pasen. Het Licht van Pasen houdt 
ons gaande als stip op de horizon. 
Wat is it leauwen? De fêste grûn fan wat men hopet, it bewiis fan ‘e dingen dy’t men net sjen kin. (Hebr 
11:1, NFB) 
Hâld Jezus yn it each, dy’t ús liedt en ta de folsleinens bringt op ‘e wei fan it leauwen. De freugde lei 
foar Him, mar ynpleats hat Er it krús op Him nommen en dy skande net teld en hat dan ek sit nommen 
oan ‘e rjochterhân fan ‘e troan fan God. (Hebr 12: 2, NFB) 
 
Bij de diensten 
Op zondag 5 april om 9.30u hoop ik voor te gaan in de gezamenlijke dienst vanuit Anjum. Op onze 
website is te vinden hoe je kunt afstemmen op deze uitzending. Palmpasen, of passiezondag. We lezen 
uit Lukas 19: 28 – 40. De intocht van Jezus in Jeruzalem.  

Wiebe Feddema 
 

Uitzending kerkdiensten samenwerkende gemeenten 
 
Opmerkelijk! In de laatste Geandewei stond bij veel gemeentes vermeld dat er geen kerkdiensten 
gehouden worden. Het kan toch niet zo zijn dat er in onze gemeentes geen diensten zijn rondom 
Pasen?! Vanuit die vraag ontstond het initiatief om gezamenlijk diensten te organiseren. In de stille week 
hebben we zo toch erediensten die lokaal worden uitgezonden. Deze diensten worden gehouden in 
Anjum en van daaruit met beeld en geluid uitgezonden. Invulling van de diensten wordt beurtelings 
verzorgd door verschillende predikanten uit de gemeenten. De techniek (beeld, beamer en geluid) wordt 
verzorgd door de gemeente van Anjum. De samenwerkende gemeentes zijn die van Anjum, Ee – 
Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier – Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, 
Oosternijkerk, en Paesens – Moddergat. 
Collecteren gaat wat lastig via een uit te zenden dienst. Toch zou u wat kunnen overmaken rondom de 
Paasdagen, zie daarvoor onderstaande suggesties. 
Diaconie: Jongeren doorleven Paasverhaal, NL52 ABNA 0414 1414 15, t.n.v. Jeugdwerk PKN 

o.v.v. collecte 40dagentijd 
Diaconie: Onderwijs kansarme kinderen India, NL89 ABNA 0457 4574 57, t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. Paascollecte 
Diaconie: Bedrag over maken naar diaconie van eigen gemeente, NL40 RABO 0320 2395 00 

t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Hantum c.a  
Kerk:  Bedrag over maken naar eigen gemeente, NL38 RABO 0307 8260 58 t.n.v. 

Prot.Gemeente Hantum c.a. 
De diensten zijn te ontvangen op kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum 
Zie ook op de website van onze gemeente, daar zal een link worden geplaatst naar de uitzending. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1209-Protestantse-Gemeente-Anjum
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Dienstrooster: 
Zondag 5 april Palm Pasen 
9:30 uur: dhr. W. Feddema (PG Hantum) 
 
Donderdag 9 april Witte Donderdag 
19:30 uur: Ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG Oosternijkerk) 
 
Vrijdag 10 april Goede Vrijdag 
19:30 uur: Ds L. Adema (PG Metslawier – Niawier) 
 
Zaterdag 11 april Stille Zaterdag 
20:30 uur: Ds. W. Veltman (PG Ee – Oostrum – Jouswier & PG Engwierum) 
 
Zondag 12 april 1e Paasdag 
9:30 uur: Ds. W.J. van Dijk (PG Anjum) 
 
Maandag 13 april 2e Paasdag 
9:30 uur: Ds. G. van Wieren 
 

Verjaardagen 75+ 
Op 10 april hoopt mevr.  A.J. Solleveld-Riemeijer, Fennewei 23, 9146 CE  Hantumeruitburen haar 
verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen op uw nieuwe levensjaar. 
 

Mutaties kerkelijk erf 
Vertrokken: 
Naar Burgum: Nynke Lawerman, Stasjonswei 3, Hantum 
Naar Bergen N.H.; Fam. Blaauwendraat-Hans, Portmawei 1, Hantumhuizen 
Verhuisd binnen de gemeente: 
Fam. Hylkema van Fennewei 24 naar Fennewei 25, 9146 CE  Hantumeruitburen 
Binnengekomen:  
Wout Kingma, Kamphússtrjitte 12, 9144 CS  Hantumhuizen 
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 17 april a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 10 april sturen naar 
het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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