
Zondag 28 oktober 2018 
9.30 uur Dhr. W. Feddema, Driezum 
Organist: Jan de Boer 
1e collecte: Diaconie KIA Hervormingsdag 
2e collecte: Eredienst 
 
Zondag 4 november 2018 
9.30 uur Ds. M.J. Koppe, Dokkum 
Organist: Taco de Jong 
1e collecte: Diaconie KIA Najaarszendingsweek 
2e collecte: Eredienst 
3e  collecte: Zending Projekt Kenia 
Er is zondagsschool en zondagsclub 
 
Woensdag 7 november 2018 Dankdag 
19.30 uur Dhr. G.H. Visser, Wâlterswâld 
Organist: Jelke Koolstra 
Collecte: Voedselbank Dongeradeel 
 
Afscheid 
Op 14 okt. Hebben wij als gemeente en kerkelijk werker 
afscheid van elkaar genomen. Vanaf 1 dec 2013 tot 23 sept 
mocht ik in Hantum o.a. het pastoraat- en ander 
gemeentewerk verrichten. Wekenlang hebben we naar die 
dag en dienst toe geleefd, vaak met kromme tenen, een 
verhoogde hartslag en rode koontjes. Want zoiets is 
spannend. 
 
Gelukkig maakte de eredienst op 14 okt. Jl het afscheid tot 
een feestelijk gebeuren. Een tjokvolle kerk met 
gemeenteleden, familie, vrienden en andere gasten. En dat 
alles op een onverwacht zomerse dag! Prachtig orgelspel 
door mijn vriend Jan L. de Boer uit Dokkum, een 
beamerpresentatie gemaakt door Anja Dijkstra en 
bemoedigende liederen waarmee wij zingend en orgelspelend God konden loven en prijzen! Er was 
een extra beamerscherm verzorgt door Albert Kuipers en een optreden van Lucia Tilma met muziek 
en zang.  
 
Het eerste was een lied dat Lucia in 2014 met 4 belijdeniskandidaten had gezongen: “Awesome 
God! ”Eerst zong Lucia alleen, daarna vormde zich spontaan een koortje en uiteindelijk zongen alle 
mensen mee. Daarna zong Lucia “Grut is Jo trou o Heer”. De kinderen van de zondagschool  en -club 
olv Jannie Hekstra zongen een lied over de regenboog! Alles passend bij de preek die ging over de 
regenboog als een teken voor de trouw van God en Zijn verbond. Later zongen Lucia en Hillie Kalma 
“Wat de toekomst brengen moge”. Na de zegen waren er toespraken door de vz. Van Hantum c.a., 
dhr. Doeke Prins en door de vz. Van Raard-Foudgum-Bornwird, dhr. Wolter Sibma. Daarna waren er 
woorden door ds. Jeannette van den Boogaard-Bongers, vz. Van de “Werkgemeenschap Holwerd”. 
Hillie had nog een mooi en hilarisch verhaal over de “handel en wandel” van de pastor in de 
gemeente. 
 
 Als laatste was er koffie, thee en ander drinken met een stuk gebak dat men in de warme na-
zomerzon buiten kon gebruiken. Ondertussen hebben mijn vrouw en ik zeer vele handen mogen 
schudden.  



Wat wij als uniek hebben ervaren is de zee van bloemen met vele, vele kaartjes met persoonlijke 
woorden van gemeenteleden, alles verzorgt en georganiseerd door de liturgische 
bloemschikcommissie, die bestaat uit mevr. Prins-Kamstra, mevr. Postma-Denkers, en 
mevr.Veeninga-de Boer. Zo heel bijzonder! 
 
De topper was een geschenk van de gemeente!  Een reproductie van een schilderij van Jan Kooistra. 
Zijn voorstelling van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. We waren diep ontroerd!  
Geweldig! Waarvoor duizendmaal dank! Ook voor de vele persoonlijke cadeaus van mensen. 
Speciale dank gaat uit naar Mattie Posthumus en Wietske v.d.Woude die deze dienst hebben 
georganiseerd, de vele handen van alle vrijwilligers die meehielpen om deze dienst te doen slagen 
en last but not least (!)…kosteres Bonnie Plantinga! Zij was mij en mijn vrouw zeer behulpzaam, 
voor, tijdens en na de dienst van afscheid: een hartelijk “chapeau”!! 
 
De afgelopen jaren van samenwerking en deze dienst in z’n geheel zorgen voor een dankbaarheid 
die alles overstijgt. We mochten en konden, als gemeente en elk persoonlijk, God verheerlijken met 
woorden en daden. Nu gaan we uiteen. Elk op een eigen weg, maar beiden mogen we gaan met 
God, met Jezus Christus en, zoals het schilderij van Jan Kooistra zo treffend duidelijk maakt, met de 
Heilige Geest! 
Een heel hartelijke, dankbare en warme groet en zegen van Gerrit en Tetje Visser      
 
Van de diaconie 
 
Voedselbank 
Op woensdag 7 november is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. Het is onderhand een traditie 
geworden om een inzamelingsactie te houden voor de Stichting Voedselbank Dongeradeel in 
Dokkum. Ook dit jaar kunt u, voorafgaande aan de dienst, levensmiddelen afgeven in de hal van de 
kerk. De Voedselbank is vooral gebaat bij lang houdbare en gezonde voedingsmiddelen. Ook de 
collecte is bestemd voor deze stichting.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
Kerstviering 
Om alvast te noteren in uw agenda: de diaconie organiseert op zondag 16 december een 
kerstsamenzijn. Evenals vorig jaar zal er ook deze keer een mooi kerstfilm vertoond worden.  
 
Leerhuis 
 
Zie uitnodiging elders op de site 
 

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 
11 november Doopdienst 9.30 uur 
12 november Vergadering moderamen 
13 november Vergadering diaconie 
15 november Ouderlingenberaad 
18 november Gezinsdienst 9.30 uur 
Alle kerkdiensten van het lopende kwartaal kunt u lezen op de website van de kerk 
http://hantum.protestantsekerk.net 
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Kinderoppas 
Mocht u tijdens een dienst kinderoppas willen dan kunt u mailen of bellen naar Aukje Wiersma 
j.wiersma06@knid.nl of 0519-571909. 
 
Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 9 november 2018. De kopij kunt u t/m vrijdag 2 november 
sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie 
Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen 
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