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Kerkel i jke Nieuwtjes  
Protestantse gemeente Hantum c.a. 2020 - week 13 

Geliefde mensen van de gemeente van Hantum ca., 

Elke morgen lijkt een dag als alle andere. Maar al snel 

komt de situatie me weer voor ogen: onwerkelijk, 

verwarrend. Het Coronavirus legt beslag op heel de 

wereld, ook op ons.  

Alleen opgesloten in huis, of samen met oplopende 

irritaties. Hard werkend in vitale beroepen, of verplicht 

thuis, werkeloos. Of juist drukker dan ooit met een baan 

en daarnaast nog thuisonderwijs. Kinderen die thuis leren, 

omdat ze niet naar school kunnen. Verveling die toeslaat, 

of creativiteit die ontstaat.  

Deze manier van leven brengt ons veel verschillende 

dingen, ondanks zorgen, onzekerheid en leed zijn er ook 

lichtpuntjes. Als ik aan de gemeente denk probeer ik me 

in te beelden hoe het voor een ieder zal zijn. Jullie zijn in 

mijn gedachten en gebeden. 

Het gemeenteleven kan voorlopig niet doorgaan zoals het 

altijd gaat. Geen kerkdiensten meer in Hantum en 

Hantumhuizen. Juist nu we elkaar nodig hebben. Met 

deze brief hopen we even bij u in de huiskamer te komen, 

om toch het gevoel van samenzijn te hebben. We zijn nog 

altijd gemeente, dat merk ik in de appjes en telefoontjes 

waarmee ik contact houd. Mensen die elkaar bellen, 

kaarten sturen, boodschappen voor elkaar doen, of toch 

even een praatje maken op veilige afstand. Laten we dat 

ook volhouden voor zover dat kan.  

Gezien naar het kerkelijke jaar bevinden we ons midden 

in de veertigdagentijd voor Pasen. Voor sommigen 

vastentijd: Je onthoud je van iets om meer ontvankelijk te 

worden voor het Evangelie, en daaruit te leven. Vasten, 

dat wordt ons nu als het ware opgedrongen. Vanuit 

slavernij en gevangenschap uitzien naar de bevrijding. Het 

Joodse Pesach-maal besluit met de woorden: ‘volgend 

jaar in Jeruzalem’. Daarmee wordt het verlangen en de 

hoop geuit naar rust, vrede en veiligheid. Ja, deze tijd is 

onrustig en verwarrend en we weten niet wat er nog 

komt. Te midden daarvan mogen we weten, we leven van 

Pasen naar Pasen. Als gemeente van Jezus Christus mogen 

we ons getroost weten dat Jezus met ons mee lijdt. We 

leven vanuit het geloof dat lijden niet het laatste woord 

heeft. Mag dat ons moed en vertrouwen geven in de tijd 

die komt. Dat helpt ons om te zoeken naar wegen om 

naast elkaar te staan zoals dat al volop gebeurt. Laten we 

dat volhouden. 

En laten we niet ophouden met bidden, voor de wereld 

voor elkaar en voor jezelf.  

Mocht ik of uw ouderling iets kunnen betekenen, u mag 

altijd bellen, mailen of appen. 

Een hartelijke groet, 

Wiebe Feddema 

 

Wees mij genadig, God,  

wees mij genadig,  

want bij u is mijn leven geborgen.  

In de schaduw van uw vleugels  

zal ik schuilen,  

tot het doodsgevaar is geweken. 

(Ps 57:2) 

 

Gemeente-app:  

Om als gemeente met elkaar verbonden te blijven is er 

een gemeente Whatsappgroep aangemaakt. Hierin 

kunnen we elkaar op de hoogte houden en bemoedigen. 

Wilt u hier aan toegevoegd worden geef dat aan bij de 

Scriba (06-21977841) of één van de wijkouderlingen. 

Kerkdiensten: 

Met een aantal gemeentes in de regio zijn we bezig om 

samen diensten te gaan verzorgen. Deze worden dan 

met beeld en geluid gestreamd vanuit Anjum. Tenminste 

de diensten van Palmpasen (5 april) tot en met 

Paasmaandag (13 april) hopen we zo in te vullen. Nadere 

informatie volgt via en Geandewei en nieuwsbrief. Ook 

proberen we onze website up to date te houden. 

Gegevens van wijkouderlingen per wijk 

Wijk 1: Jitske Toren-van der Woude, tel. 06 384 201 76 
Brantgumerwei, Doarpsstrjitte, Fetsewei, Kennemareed, Pastorylân, 
Smidstrjitte, Ternaarderwei, Titus Conradistrjitte 

Wijk 2: Janke Kuipers-Vonk, tel. 06 232 420 91 
Mr Beymastrjitte, Grutte Stege, Hearewei, Spoekestege, De Terpen, 
Tsjerkestrjitte, 

Wijk 3: Fo Vos-Soorsma, tel. 06 573 267 36 
Dokkumerwei, Fennewei 1 - 20, Griene reed, Hantumerwei, Jousterwei, 
Krúdikker, Lytse Leasterdyk, Miedwei, Stasjonswei, De Wylgen 

Wijk 4: Johan Dijkstra, tel. 06 402 374 56 
Balstienwei, Bangawei, Fennewei va 20, Mr. Galstrjitte, Jagtlustwei, 
Kamphússtrjitte, Loubuorren, It Paadsje, Portmawei, It Smidsplein, 
Staplandswei, Wierumerwei 

Kerkelijk werker 
Wiebe Feddema, tel. 06 118 864 41 
Email: wiebefeddema@hotmail.com 
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