
Zondag 19 augustus 2018 
9.30 uur Ds. R. Reitsma, Leeuwarden 
Organist:  Klaas Zijlstra 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst 
 
Zondag 26 augustus 2018  
9.30 uur Ds. D. Schreurs, Hegebeintum 
Organist:  Taco de Jong 
1e collecte: Diaconie Werelddiaconaat 
2e collecte: Eredienst 
 
Zondag 2 september 2018 
Viering Open Heilig Avondmaal 
9.30 uur Ds. J. de Gier, Dokkum  
Organist:  Jelke Koolstra 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst PKN (Missionair werk) 
3e collecte: Zendingsproject Kenia 
 
Van de pastor 
 

Pastoraat 
Mijn vakantie overlapte de vorige uitgave van Geandewei. En in deze zomertijd verschijnt de 
Geandewei eens in de drie weken. Vandaar dat sommige pastorale vermeldingen wat oud kunnen 
lijken. Dhr. M. Groen is na een tijd van flinke revalidatie weer thuis gekomen. Door zijn zelfdiscipline 
en de zeer kundige begeleiding van de mensen van de revalidatie Friesland is Groen behoorlijk op de 
weg van herstel. Mevr. Krystina de Jong is mét een 24/7 plagende pijn toch naar haar familie in 
Nieuw Zeeland. “Of ik nu hier of daar pijn heb, beide keren blijft de pijn hetzelfde. Dan maar daar!” 
De vader van Durk Hijma en Sietske van der Gang – Hijma is in de laatste week van juni overleden. 
We wensen iedereen die hem zal missen alle sterkte toe! Ook zijn er een paar gezinnen in onze 
gemeente enorm geschrokken van uitslagen van onderzoeken in het ziekenhuis. Ondertussen is één 
mevrouw aan de gevolgen van een ziekte overleden. Ik heb nog niet kunnen vragen of zij met naam 
in de Geandewei vermeld willen worden. Daarom laat ik dat deze keer zeker achterwege. Wel wil ik 
iedereen die het moeilijk heeft dát alles toewensen en toe bidden wat nodig is om zo goed als 
mogelijk is te genezen!  
Voor de meesten onder ons zal de vakantie weer voorbij zijn. Ik hoop dat u genoten heeft van het 
zomerse weer. Daarvoor hóefde u dit jaar geen verre reizen te maken. U bent vast voldoende  
uitgerust, gebruind en boordevol nieuwe inspiratie en werkkracht…, toch? 
Keerzijde van de heel lange zonnige periode is dat de boeren het door de aanhoudende droogte niet 
gemakkelijk hebben. En natuurlijk heeft ook de fauna en de flora het door de gortdroge periode erg 
moeilijk! Terwijl ik dit schrijft regent het hier in Wâlterswâld pijpenstelen! Laten we hopen dat de 
natuur z’n evenwicht weer vindt… 
 
Afscheid 
Tussen alle zaken door ben ik ook bezig met persoonlijk afscheid nemen van mensen die niet zó 
goed ter been zijn. Zoals de meesten van u ondertussen wel zullen weten heeft de kerkenraad 
geaccepteerd dat ik het arbeidscontract niet ga verlengen. Per 23 september a.s. komt er een einde 
aan een bijna 5 jaar lange werkplek als kerkelijk werker in de gemeente van Hantum c.a. Intussen is 
de pensioengerechtigde leeftijd al een hele poos gepasseerd. Het is goed zo! Ondertussen is de 
nieuwe pastor zich aan het voorbereiden. We zullen een paar weken naast elkaar werken om de 
overdacht zo soepel en zo volledig als mogelijk is te verwezenlijken. Elders in dit blad vindt u 



uitgebreide informatie over en van de nieuwe pastor. Op 14 oktober 2018, om 13:45 uur zal er een 
dienst van afscheid zijn.  
Pastor Gerrit H. Visser 
 
Van de voorzitter 
Wij als kerkenraad zijn verheugd jullie te kunnen meedelen dat wij een kerkelijk werker bereid 
hebben gevonden om bij ons in de gemeente te komen werken. Het is de bedoeling dat hij per 1 
september begint, met een proeftijd van een half jaar voor beide kanten.  
We zijn blij dat we zo snel een vervanger voor pastor Visser hebben. Wij ervaren dit als een zegen 
van God. 
De kerkenraad van Raard/Foudgum c.a. is van plan om in september met de kerkelijk werker in 
gesprek te gaan zodat hij misschien later in beide gemeenten kan werken. 
Doeke Prins 
 
Even voorstellen  
Zondag 5 augustus bezocht ik de kerk in Hantum, om alvast te proeven aan de gemeente in 
Hantum. De voorzitter heeft mij toen al even kort geïntroduceerd. Nu wil ik me ook langs deze weg 
kort voorstellen. Mijn naam is Wiebe Feddema, samen met mijn vrouw Wijtske en onze dochter 
Binny van inmiddels anderhalf jaar, wonen we in Driezum.  
Vanaf 1 september ben ik officieel in dienst bij de Protestantse Gemeente van Hantum c.a. voor 20 
uur per week. Het eerste half jaar zal een kennismakingsperiode zijn. Mijn werkzaamheden zullen 
bestaan uit gemeentewerk in de gehele breedte: pastoraat, voorgaan in erediensten en 
ondersteuning van de gemeente waar dat maar nodig is.  
Afgelopen jaren ben ik vooral werkzaam geweest in het jongerenwerk. Naast het kerkenwerk heb ik 
een deeltijdbaan in de techniek.  
‘Kerkenwerk en techniek, hoe komt die combinatie?’, hoor ik u denken. Dat kan ik uitleggen. Toen ik 
eenmaal werkzaam was in de techniek, ging ik me meer actief verdiepen in kerk en geloof. Eigenlijk 
stelde ik mezelf de vraag: ik ga wel naar de kerk, maar wat geloof ik nou eigenlijk? Daar ben ik me in 
gaan verdiepen. En ik ging serieus meedoen, in de kerk en ook interkerkelijk. Eerst als deelnemer 
van het jeugdwerk en youth-alpha, later ook als leiding. Dat gaf me energie en ik had de drive om 
daar meer mee te doen. Na een periode van bezinning ben ik uiteindelijk in september 2012 
begonnen aan de studie GPW in Ede. Waar ik vorig jaar ben afgestudeerd.  
En nu sta ik op het punt om te beginnen in uw gemeente. Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten en zo 
mijn eerste stappen te zetten als pastoraal werker. Stappen die ik zet in het vertrouwen dat Gods 
hand mij leidt. Ik hoop en bid dat u in datzelfde vertrouwen mij wilt ontvangen. 
Graag tot ziens, 
Wiebe Feddema 
 
Jarigen 75+ 
Op 28 augustus hoopt een gemeentelid uit Hantum zijn verjaardag te vieren. U wordt namens de 
gemeente van harte gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst en Gods zegen voor het jaar wat voor 
u ligt. 
 
Bloemengroet 
Een aantal gemeenteleden hebben een bloemengroet ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 



Om alvast te noteren 
 

 
 
Afscheid ds. Coos Boomsma 
De kerkenraad heeft een uitnodiging ontvangen voor de afscheidsdienst i.v.m. emeritaat van ds. 
Coos Boomsma van de Protestantse gemeente Koudum. Deze dienst zal plaats vinden op 2 
september a.s. om 14.00 uur in de Martinikerk te Koudum. Aansluitend aan deze dienst is er 
gelegenheid om Coos en Annemarie Boomsma de hand te drukken in gebouw Op ‘e Hichte. Indien 
er gemeenteleden zijn die deze dienst bij willen wonen zouden die dit vóór 27 augustus aan mij door 
willen geven? Wilt u een kaartje sturen dan kan dit naar: Klokslach 26, 8723 GB te Koudum. 
De scriba 
 



Beamer 
Mocht u iets willen vermelden op  de beamer dan kunt u dit mailen naar bteamhantum@live.nl  
Aanleveren vóór zaterdag 12:00 uur, tenzij vooraf anders afgesproken. 
 
Agenda 
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 7 september 2018. Dit is een nummer voor 3 weken. De 
kopij kunt u t/m vrijdag 31 augustus sturen naar het e-mailadres van het kerkblad 
pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
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