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Hantum 
 

Van de pastor 
 
We kregen het droevige bericht dat op zondag 5 april zr. Anna de Vries – Venema is overleden. De 
begrafenis heeft plaatsgevonden op stille zaterdag. We wensen kinderen en kleinkinderen Gods 
troostvolle nabijheid en sterkte toe bij dit verlies.  
Afgelopen weken hebben we enkele keren digitaal kunnen vergaderen met Moderamen en 
Ouderlingberaad. En daarnaast waren er de gezamenlijke diensten gedurende de stille week. Een crisis 
helpt om creatief te zijn, om toch het kerk-zijn door te laten gaan. Hoe anders dan ook.  
Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de Here gaan! (Psalm 122:1, 
HSV) 
De komende weken proberen we vanuit de kerk van Hantum via een Youtube-kanaal een verkorte 
dienst uit te sturen op de zondag. In eerste instantie zal ik daar in de voorganger zijn, 19 april is de 
eerste keer. De lezing zal dan zijn uit Johannes 20: 19 - 23. Kijk voor het vinden van de dienst op de 
website van PG Hantum. 

Wiebe Feddema 
 

Verjaardagen 75+ 
Op 27 april hoopt ons oudste gemeentelid mevrouw M. van der Weide-Vriesema, Stasjonswei  12, 
kamer 123, 9123 JZ Metslawier haar verjaardag te gedenken. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen 
op uw nieuwe levensjaar. Omdat er nu geen bezoek mag komen is een kaartje extra welkom. 
 

Huwelijksjubileum 
Op 21 april hopen Johannes en Gina van der Hout-van der Weide hun 25 jarig huwelijk te gedenken. 
Een kaartje kan naar Pastorijlân 4, 9147 BE  Hantum.  Ook hopen Aart en Lolkje Denkers-Steegstra 
hun huwelijksjubileum te gedenken. Op 25 april is het namelijk 40 jaar gelden dat zij getrouwd zijn. Zij 
wonen Hearewei 3, 9147 BN Hantum. Ook daar is een kaartje van harte welkom. Beide bruidsparen 
worden van harte gelukgewenst.  
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 1 mei a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 24 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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