
Hantum 2 - 2020 
 

26 januari 2020 
11:00 uur Dhr. L.J. Blees, Wâlterswâld 
Organist: Johan Boeijenga 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst PKN collecte Jeugdwerk (JOP) 
Er is zondagsschool en -club 
 

2 februari 2020 
9:30 uur  Dhr. W. Feddema, Driezum 
Organist: Johan Boeijenga 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst 
3e collecte: Zendingsproject Rwanda 
 

Van de pastor 
 
Voor u gevonden in de Bijbel: 
Wie antwoordt zonder eerst te luisteren, handelt dwaas en maakt zichzelf belachelijk (Spreuken 18:13, 
NBV) 
 

Ontmoetingsavonden 2020: ‘In noflik jûnsmiel’ 
Weet u welkom bij de maaltijden op de ontmoetingsavonden die we georganiseerd hebben (eerder 
groothuisbezoek en wijkavonden). Graag willen we elkaar ontmoeten rondom een maaltijd, het thema 
is: ‘in noflik jûnsmiel’. Onderstaand kunt u de data vinden. De persoonlijke uitnodiging hiervoor is als 
het goed is al bij u langsgebracht. Geef u op bij één van de wijkouderlingen als u mee wilt doen. 
Di 4 februari 18.30 uur 
Do 6 februari 18.30 uur 
Ma 10 februari 18.30 uur 
Wo 12 februari 16.00 uur 
 

Jongvolwassen avonden 
We hebben inmiddels twee thema’s behandeld in meerdere groepen: ‘grip, en ‘netwerksamenleving’. 
Hierbij alvast de data voor de volgende avonden en ontmoetingen die we op zondagmiddag willen 
organiseren. We zoeken hierbij thema’s uit het dagelijks leven en proberen die te belichten vanuit het 
christelijk geloof. Om wat ‘grip’ op het seizoen te krijgen, hebben we daarnaast alvast de volgende 
data voor bijeenkomsten gepland: 
Jongvolwassen avonden:  ma 23 maart, di 24 maart en do 26 maart. 
Ontmoeting op zondag:  16 februari 14.00u, 19 april 14.00u. 
Zet deze alvast in je agenda, als je erbij wilt zijn. 
 

Bij de diensten 
Op zondag 2 februari hoop ik weer voor te gaan in Hantum. Dan wil ik de gelijkenis van de verloren 
zoon behandelen. De jongste zoon wordt warm onthaald door zijn vader en er wordt een feestmaal 
voorbereid. De oudste zoon lijkt daar minder blij mee, toch wordt ook hij uitgenodigd om mee te eten. 
Deze dienst hoop ik alvast aan te sluiten bij de maaltijden die er op de ontmoetingsavonden 
(wijkavonden) zullen zijn in de gemeente. 

Wiebe Feddema 
 

Koffiedrinken 
We gaan weer koffiedrinken en wel op donderdagmorgen 30 januari om 10 uur bij Thea Nauta, 
Fjildbuorsterwei 13 in Brantgum. Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Wees welkom. 

Heine en Fo Vos, 
Telefoonnummer 571275 

 

  



Verjaardagen 75+ 
Op 2 februari hoopt de heer J. de Wilde, Hearewei 18, 9147 BN  Hantum zijn verjaardag te vieren. 
Namens de gemeente krijgt u de hartelijke gelukwensen. Een mooie dag toegewenst. 
 

Huwelijksjubileum 
Op 1 februari is het 35 jaar geleden dat Gerrit en Anette Kingma, Jagtlustweg 6, 9146 CJ  
Hantumeruitburen aan hun huwelijksreis zijn begonnen. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. 

 
Bloemengroet 
Een bloemengroet vanuit de kerk is gegaan naar de organisten Taco de Jong en Klaas Zijlstra, allebei 
ter bemoediging.  
 

Agenda 
27 januari Vergadering diaconie 
28 januari Vergadering kerkenraad 
29 januari GemeenteGroeiGroep 
9 februari Kerkdienst H.A. 9.30 uur 
16 februari Fryske tsjinst FOWD 9.30 oere 
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 februari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 31 januari sturen 
naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, 
Fennewei 28 te Hantumeruitburen. 
 
 

http://hantum.protestantsekerk.net/
mailto:pghantum@geandewei.nl

