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Zondag 8 november 
9.30 uur  Ds. F.F. Fink, Burgum 
Organist: Dhr. J. Boeijenga 
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Eredienst PKN: collecte jeugdwerk 
Tijdens de dienst is er zondagsschool/-club 

Zondag 15 november  
Gezinsdienst 
9.30 uur   Dhr. W. Feddema 
Organist: Dhr. J. Koolstra 
1e collecte: Project school 
2e collecte: Eredienst 

Van de pastor 
Met catechisatie behandelden we onlangs de vraag ‘hoe kort is jouw lontje?’ Een vraag die heel actueel 
is. Deze tijd vraagt nogal wat van de wereldwijde maatschappij. Dat zorgt voor korte lontjes, en 
exploderende agressie. Voor je het weet reageren we dat af op anderen. Dichtbij hoor ik van agressieve 
reacties in winkels. In het nieuws zien we demonstraties die uit de hand lopen, we zien mensen die het 
willekeurig slachtoffer worden van mishandeling, en in Frankrijk gerichte terreur tegen een leraar en 
kerken.   
Agressie roept agressie op. De weg die onze Heer wijst is een andere weg. Heel treffend is het moment 
dat soldaten Jezus gevangen komen nemen in Gethsemané. Petrus grijpt het zwaard om de soldaten 
te bevechten. Jezus stopt dat: ‘wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen.’ Het koninkrijk 
van God komt niet door geweld en agressie, maar door vrede en zelfbeheersing. In deze tijd hebben 
we dat nodig, laten we bidden om een geest van vrede en van zelfbeheersing. Voor onszelf en voor de 
mensen in de wereld. 
In onze gemeente zijn er zorgen, broeders en zusters die in behandeld worden voor een kwaal, zij die 
aan het revalideren zijn, of in afwachting van onderzoeken. Verder zijn er onder ons voor wie de dagen 
thuis erg lang zijn. In de zorgen merk ik ook dat we naar elkaar blijven omzien. Daar ben ik dankbaar 
voor. Zorg voor elkaar, maar ook voor jezelf. We bidden met en voor elkaar, dat God wiens naam ‘Ik zal 
er zijn’ ons nabij is en blijft. 
Toen zei God: Ik ben degene die er altijd is. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik ben er altijd’ je 
gestuurd heeft. Dat zal mijn naam zijn. Dat zal mijn naam zijn. (Exodus 3:14-15 BGT) 

Bij de diensten 
De kerkdiensten kunnen nog steeds bezocht worden, er wordt alleen met het hart gezongen en we 
houden afstand. De eredienst is de dienst van de bij elkaar geroepen gemeente aan God. De plek waar 
genade ons wordt toegezegd, de schuilplaats voor ons leven met God. Waar we God de lof brengen, 
en (weer) wegen vinden om te gaan. Blijft u meedoen, thuis of in de kerk? 

Op zondag 15 november is er een gezinsdienst. Het thema is “Ik ben bij je”. Het belooft een interactief 
programma te worden en je kunt vanaf thuis meedoen met pc, tablet of telefoon. We volgen Mozes en 
ontdekken dat hij er niet alleen voor staat. God is bij hem en God gaat ook mee met het volk Israël. 
Meedoen? Houd onze website in de gaten. 
Op 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar, we gedenken dan de mensen die ons 
in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In de volgende Geandewei volgt meer informatie over hoe we dat 
dit jaar gaan invullen.  

Een hartelijke groet, 
Wiebe Feddema 
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Opnames van diensten 
We gaan door met het opnemen van de erediensten, zowel op beeld als geluid. In de loop van de 
zondag komt de beeld en geluidsopname op youtube, een link is te vinden op onze website onder 
kerkdiensten. De cameraopname blijft zo’n 2 weken staan i.v.m. rechten aan getoonde liederen. 
Daarnaast is er de geluidsopname op een SD-kaartje.  
Mocht u de dienst op deze wijze willen volgen, maar u krijgt het om welke reden niet voor elkaar, dan 
zijn we bereid om u hierbij te helpen. Neem hiervoor contact op met Anja Dijkstra 06-219 778 41. 

Mutaties kerkelijk erf 
Franke en Anke Hijma zijn verhuisd vanuit Groningen naar Rosseel 7, 9291 JG  Kollum. Franke blijft 
voorkeurslid van onze gemeente. 

Verjaardagen 75+ 
Op 12 november hoopt de heer G. Hiemstra, De Terpen 6, 9147 BA Hantum zijn verjaardag te vieren. 
En op 20 november de heer R. Bakker, Hearewei 8, 9147 BN  Hantum. Beide broeders worden van 
harte gefeliciteerd namens de gemeente en Gods zegen toegewenst op hun nieuwe levensjaar. 

Bloemengroet 
De bloemen vanuit de kerk zijn gegaan ter bemoediging naar de heer K. Dijkstra, met een bedankje 
naar mevr. J. Groen-de Haan en met een felicitatie naar het echtpaar Groen-de Haan.  

Diaconie 
Afgelopen week was het dankdag voor gewas en arbeid. Anders dan afgelopen jaren vond geen 
inzameling plaats van producten voor de Voedselbank. Dit hadden we het liefst anders gezien, maar 
we zijn van mening dat het onnodige risico’s met zich meebrengt vanwege de Corona.  
U kunt de Voedselbank steunen door een bedrag over te maken op bankrekening NL40 RABO 0320 
2395 00 t.n.v. de diaconie o.v.v. Voedselbank, waarna we in één keer het bedrag kunnen overmaken. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Tevens kunt u meedoen met één van hun landelijke acties. 
Hieronder volgt een bericht uit de nieuwsbrief: “Voedselbank Vitamine” van september 2020: 
“Douwe Egberts en de Lionsclub organiseren voor de 9e keer de inzamelingsactie voor DE-
waardepunten. Vorig jaar leverde de actie maar liefst 65 miljoen waardepunten op, goed voor 140.000 
pakken koffie. Dat zijn ruim drie pakken koffie voor elk huishouden dat wij helpen. De actie start in 
december en eindigt half januari. Opsturen naar ons Servicecentrum, op de Meidoornkade 19, 3992 AG 
in Houten, kan altijd. “ 

Collecte 
De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee willen doen aan de 
collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande bankrekeningnummers: 
Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie 
Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente. 

Agenda 
19 november Leerhuis in d’Âld Skoalle – 20.00 uur 

Kopij 
De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 20 november a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 13 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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