
Zondag 22 april 2018  
Slotdienst Winterwerk 
9.30 uur Pastor G.H. Visser 
Organist: dhr. Johan Boeijenga 
M.m.v. Muziekgroep Klaailûd  
1e Collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst PKN coll. Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd 
 
Zondag 29 april 2018 
11.00 uur ds. R de Pee, Feanwâlden 
Organist: dhr. Jan de Boer 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst 
 
Zondag 6 mei 2018 
9.30 uur dhr. G. Riemersma, Wetzens 
Organist: dhr. Taco de Jong 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst PKN coll. Missionair Werk 
3e collecte: Zending project Kenia 
 
Donderdag 10 mei 2018 
Hemelvaartsdag 
9.30 uur Pastor G.H. Visser 
Organist: dhr. Kees Rensma 
1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Eredienst 
 
 
Uit de gemeente 
 
Van de pastor 
 
Pastoraat 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er geen ziekenhuisopnames. Wel zijn er mensen die wachten 
om opgeroepen te worden voor een operatie. Anderen doen aan fysiotherapie om het lijf en de 
geest zo soepel als mogelijk is te krijgen en/of te houden. Maaike, d.v. Johan en Pia heeft een 
gebroken elleboog die naar het lijkt snel geneest. Allen, genoemd of niet genoemd: beterschap! Er is 
een geboortebericht! Op 10 april 2018 is bij Sjoerd, Fetje en Marijke Bolhuis een zoontje en broertje 
geboren, Hylke Klaas. Ik mocht een paar dagen later in de wieg kijken. Dan blijkt dankbaarheid in de 
overtreffende trap het enige dat overblijft. En om mee heen kijkend naar de trotse en blijde ouders 
waren ze dat ook! Uit aller naam: Gods zegen!  
Door de jeugdouderlingen zijn er twee ontmoetingsavonden georganiseerd voor de iets jongere 
gemeenteleden. De doelgroep was m.n. jongere ouders. De eerste avond was in week 14. Dat was 
een groot succes. De tweede avond is deze week (15). En naar ik hoop is dat net zo’n succes. Het 
voorziet in een duidelijke behoefte. En wanneer mogelijk zal daar ook in voorzien worden. 
April – Mei 
Van ouds twee maanden, en dan vooral de meimaand, dat vroeger verliefden gingen trouwen. 
Tegenwoordig is dat wat minder seizoen of maand gebonden. Ook in onze 4–H dorpen zijn er in de 
mei - maand zo nu en dan mensen die al vele jaren zijn getrouwd. We wensen iedereen die het geluk 
en de zegen beleven van een lang en gelukkig huwelijk dát toe wat men nodig heeft.  
 



Ambtsdragers  
Ook is het de periode waarin de kerk bij u langskomt om hulp. Er zijn diakenen en ouderlingen die er 
al veel méér dan één volle periode zitting hadden in de kerkenraad. Soms werd die periode met een 
volle periode verlengd. Anderen bekijken dat per jaar. Waarvoor hartelijke dank. Wat blijft is dat er 
sommige ambtsdragers tóch een stapje achteruit doen om ruimte te maken voor anderen. Bent u 
die ander? Wilt u eens diep nadenken over de vraag of u ons wilt helpen de kerk van Christus lévend 
te houden? We willen toch niet het geslacht zijn die de deuren van de kerk op slot moeten doen en 
de stroom moeten uitschakelen? Vele handen maken licht(er) werk. Wanneer de kerk bij u?   
Pastor Gerrit H. Visser 
 
Jarigen 75+ 
Op 27 april hoopt mevr.  M. van der Weide-Vriesema, Stasjonswei  12, kamer 123, 9123 JZ 
Metslawier te verjaren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd, een mooie dag toegewenst en 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 27 april is het 45 jaar geleden dat het huwelijksbootje van Hille en Marieke Postma-Denkers is 
begonnen te varen. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor 
de komende jaren. Een kaartje kan naar Smidstrjitte 39, 9147 BJ  Hantum. 
 
Bloemengroet 
De bloemengroet van de afgelopen weken is met een felicitatie gegaan naar pastor Visser. Ook zijn 
er bloemen bezorgd bij mevr. N. Bierma, mevr. L. Koopmans, dhr. en mevr. Toren-de Vries en 
Maaike Dijkstra, allen met een beterschapswens. 
 
Bedankje 
Wij willen een ieder hartelijk danken voor de kaarten, bloemen en bezoekjes die wij de afgelopen 
weken mochten ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname en na mijn thuiskomst.  
Het heeft ons erg goed gedaan.  
Met vriendelijke groet,  
Lolke en Tsjikke van der Meulen 
 
Bij de diensten 
 
Slotdienst winterwerk  
Zondag 22 april 2018 om 9.30 uur met voorganger  
pastor G.H. Visser.  
Muzikale medewerking zal worden verleend door 
muziekgroep Klaailûd uit Reitsum. 
In deze dienst wordt er o.a. afscheid genomen van 
de kinderen van zondagschool/ zondagsclub. 
U en jullie worden allemaal van harte uitgenodigd 
bij deze feestelijke kerkdienst.  
Namens de Bijzondere dienstencommissie: Gepke 
Kuipers, Pietsje v.d. Ploeg, Hille en Marieke Postma 
 
Terugblik Pasen 2018 
Het thema van de 40 dagentijd en Pasen was dit jaar: Een Open Deur: ONVOORWAARDELIJKE 
LIEFDE. 
Voor Pasen hadden wij als liturgische commissie weer een schikking gemaakt. 
Enige uitleg daarover: 



Het witte kleed ligt op de tafel, een open deur met daarachter  een  grote brandende witte kaars, om 
de deurpost slingert klimop, en een weg van een goudkleurige stof. 
Overal staan verschillende 
voorjaarsbloemen, in allerlei 
kleuren met daarbij brandende 
waxinelichtjes. 
Op de paasmorgen verbeeldt 
de bloemschikking een 
‘paastuin’ een feestelijk en 
kleurrijk geheel, een 
uitbeelding van één groot feest 
van liefde en nieuw leven! 
Wij wandelen door die tuin, als 
kleine kaarsjes, aangestoken 
en opgewekt, door het Licht 
van Pasen. 
De koninklijke gouden weg van 
Jezus, de weg van liefde en 
trouw, verbindt ons met God 
en met elkaar. 
Jezus, de Levende wijst ons de 
weg naar waarachtig leven, naar Gods toekomst van recht en vrede. 
Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen. 
Een open deur, naar een wereld van Onvoorwaardelijke Liefde…. 
Namens de Liturgische commissie:  Hilda Veeninga, Akke Dijkstra, Griet Prins, Marieke Postma 
 
Algemeen 
 
Collectemunten 
Onze kerk maakt gebruik van collectemunten. Collectemunten zijn aftrekbaar voor de 
belastingaangifte. Ze zijn te verkrijgen, na telefonische bestelling, bij Bea Meindersma, Pastorijlân 3, 
telefoon (06) 120 25 975. 
 
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 
23 april  Vergadering College van Kerkrentmeesters 
13 mei  Kerkdienst 9.30 uur 
20 mei  Kerkdienst 9.30 uur 
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 11 mei a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 4 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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