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Van de pastor 
 

Diensten 
De komende weken zullen er slechts online-diensten zijn. We hebben gekozen om in eerste instantie 
tweewekelijks een uitzending vanuit Hantum te verzorgen en daarnaast mee te draaien met de 
samenwerking vanuit Anjum. Voor een doorverwijslink zie de website van PG Hantum ca. Het rooster  
wat we aanhouden is dus als volgt: 

 
Zondag 3 mei 9:30 uur: dhr. W Feddema vanuit Hantum 
Zondag 10 mei 9:30 uur: ds. G van Wieren vanuit Anjum 
 
Nu kerkdiensten en regulier bezoekwerk nog steeds niet plaats kunnen vinden, ervaar ik deze periode 
vooral als een uithouden. Het verstand en geduld moet voorop, en ik moet me blijven bedenken dat we 
het met en voor elkaar doen. Het op afstand verbonden zijn en werken krijgt voor mij inmiddels meer 
routine en de meeste onrust is ook wel weg. Ik besef dat velen om ons heen erger worden getroffen 
door deze situatie, en dat onrust, angst en onzekerheid er nog volop is. Ik wil dan ook vragen om biddend 
om elkaar heen te blijven staan, en elkaar waar dat kan te ondersteunen. Schroom niet om voor een 
hulpvraag of hulpaanbod de scriba, je wijkouderling of iemand van de diaconie te benaderen.  
Verder een aantal zaken die ik nadrukkelijk wil benoemen vanuit herderlijke zorg: 
- Mocht u/jij toch een bezoek willen ontvangen of even willen praten, daarvoor blijf ik beschikbaar. Je 
kunt me altijd bellen en ik kom ook langs als daartoe behoefte is. Zelf neem ik daartoe in deze periode 
niet het initiatief. 
- Kerk open: woensdags is mijn vaste werkdag in Hantum. Dit houd ik aan, ik ben er sowieso vanaf 
10.00 uur tot 16.00 uur. De kerk is dan open, u/jij bent welkom! Gewoon even in de kerk zijn, een praatje 
maken of voor stilte en gebed. 
 
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en 
zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, 
als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. (1 Joh 4: 10-11, NBV) 
Alle goeds en Gods zegen gewenst voor kinderen, jongeren en ouderen. 
 

In Memoriam 
Op 5 april 2020 is Anna (Anneke) de Vries-Venema gestorven op de leeftijd van 86 jaar.  
Anneke kwam in 1955 wonen aan de Hantumerhoeke. Samen met haar man Botte hadden ze hier een 
lange tijd een boerderij. Naast het leven op de boerderij en als mem, hielp ze hier en daar in het 
huishouden. Ook hield ze zich bezig met het herstellen en naaien van kleding. De kinderen omschreven 
haar als rots in de branding voor vader en kinderen. Het was altijd een komen en gaan van mensen bij 
de familie de Vries. Iedereen was welkom en mee eten was nooit een probleem. In 1981 veranderde 
een ongeluk het leven van Anna en haar gezin. Dat was voor haar en het gezin best moeilijk. In 2005 
overleed haar man Botte. Ze heeft de laatste jaren in Dongeraheem in Dokkum gewoond, toen haar 
gezondheid vorig jaar achteruit ging is ze in de Skûle in Metselawier komen wonden. Hier heeft ze nog 
een goede tijd mogen hebben.  
Op 11 april 2020 is Anneke op stille zaterdag in familiekring begraven in Hantumhuizen. Bij het graf 
stonden we stil bij het vinden van rust vanuit Psalm 131. In deze Psalm wordt het vinden van rust bij 
God vergeleken bij het beeld van een kind op de arm van zijn moeder, dat daar rust en troost vindt. 
Met de familie is gedankt voor het goede dat de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in 
Anneke mochten ontvangen.  
Mogen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troost en vrede ontvangen nu hun mem, beppe 
en oerbeppe niet meer onder hen is. 

Wiebe Feddema 
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Verjaardagen 75+ 
Op 4 mei hoopt mevr. F. de Boer-de Jong, De Terpen 15, 9147 BA  Hantum haar verjaardag te vieren. 
En op 8 mei hoopt mevr. M.V. Breman-Sneep, Doarpsstrjitte 12, 9147 BX  Hantum haar geboortedag 
te vieren. Allebeide dames krijgen de hartelijke gelukwensen namens de gemeente. In deze tijd waarin 
weinig bezoek mogelijk is is een kaartje extra welkom. 

 
Bloemengroet 
Omdat we de afgelopen weken geen eigen kerkdiensten konden houden en er dus ook geen boeket 
bloemen in de kerk stond heeft de diaconie een vers boeket rechtstreeks vanaf de bloemist bezorgd bij 
mevr. T. Sijens, mevr. A. Postma en de heer D. Bosch, alle drie omdat ze hun verjaardag mochten 
vieren. 
 

Van de diaconie 
 

Paasgroetenactie 
In onze gemeente is de Paasgroetenactie op een iets andere wijze uitgevoerd 
dan we gewend zijn. De kaarten zijn besteld en door een aantal leden van de 
kerkenraad voorzien van een bemoedigende tekst. Vervolgens zijn ze 
verzonden naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Van daaruit 
zijn de paaskaarten verdeeld over de penitentiaire inrichtingen in zowel 
binnen- als buitenland. Hierbij is een afbeelding van de paaskaart afgedrukt.  
 
 
Deze is door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van 
de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van 
takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de 
Levende! 
 
Enkele teksten die opgeschreven zijn op de kaart ter bemoediging, zijn: 
U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten. 
Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. - Jesaja 
26:4 
Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, 
vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a 
 

Collecte 
Bij de online kerkdiensten is het lastig om te collecteren. Daarom vragen we u om uw bijdrage over te 
maken op één of meerdere bankrekeningen.  
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente. 
 
Extra aandacht vragen we u voor het project ‘Fryslân foar Rwanda’ van Kerk in Actie.      
25 jaar geleden werden in 100 dagen tijd één miljoen Rwandezen vermoord. Dat zijn 10.000 mannen, 
vrouwen en kinderen per dag! Rose Mukankaka overleefde deze genocide, maar verloor haar ouders, 
broers en zussen. Ze besloot kinderen die tijdens de genocide wees waren geworden op te vangen en 
onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’.  
Inmiddels ondersteunt deze organisatie 1500 kinderen. Tegenwoordig zijn het kinderen die ouders aan 
aids verloren zijn. Sommige kinderen zijn zelf besmet met hiv. Door de opvang in pleeggezinnen kunnen 
zij een nieuw begin maken en trauma’s verwerken. De kinderen gaan weer naar school. Via de 
organisatie van Rose krijgen zowel kinderen als pleegouders een steuntje in de rug.  
Helpt u mee om dit mogelijk te maken? 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. project weeskinderen Rwanda. 
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Oud papier 
Op 6,7 en 8 mei staat de container weer op de hoek Hearewei/Smidstrjitte te Hantum.   
 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 15 mei a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 8 mei sturen naar het 
e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 
28 te Hantumeruitburen. 
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