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Nieuwsbrief 
Protestantse gemeente Hantum c.a. 2020 - week 21 

Wegen naar God in je hart 

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart 
de wegen naar u.  
Trekken zij door een dal van dorheid, het verandert voor 
hen in een oase;  
rijke zegen daalt als regen neer.  
(Psalm 84: 6, 7) 

Als je deze tijd in de natuur komt waar alles in bloei is, zie 
je hier en daar platgetrapte paden. Sporen waar vee langs 
trekt, of paden van wilde dieren. Dieren nemen vaak 
dezelfde route naar de plek waar ze voedsel vinden en 
water. Dat zorgt ervoor dat op hun paden de begroeiing 
platgetrapt is of zelfs weggesleten.  
Dat soort paden komen er in ons hart als wij van tijd tot 
tijd God zoeken. Nu het pad naar de kerk beperkt gegaan 
wordt des te meer: Houd je pad naar God begaanbaar, 
zorg dat het niet overwoekerd raakt. Opdat we in een tijd 
van droogte water vinden die onze dorst lest. Een oase, 
zegen: paden naar voedsel om op krachten te komen of te 
blijven! 

Kerkdiensten uit Hantum en Anjum 
De maatregelen rondom kerkdiensten worden iets 
versoepeld. Per 1 juni mogen we met 30 personen samen 
komen en per 1 juli, zoals de berichtgeving nu is, met 100 
personen. Om dit verantwoord te kunnen doen moet er 
een plan opgesteld worden om besmettingsgevaar zoveel 
mogelijk uit te sluiten. Hier zullen binnenkort een paar 
mensen uit de gemeente mee aan de slag.  
Juni wordt vooral gezien als oefen-maand. We hebben  
daarom besloten de kerk in juni nog niet te openen voor 
eredienst. Ook omdat er maximaal maar 30 personen 
aanwezig mogen zijn, en we niet willen kiezen wie wel of 
niet mag komen. Voor 1 juli hopen we met de commissie 
uitsluitsel te kunnen geven of en hoe we als gemeente 
weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Mogelijk gaan we 
om te proberen in de maand juni een keer een dienst 
houden waarbij de voltallige kerkenraad aanwezig is. 
Vooralsnog gaan we verder met de erediensten die online 
worden uitgezonden uit Hantum en Anjum. Zie daarvoor 
onze website. 

Van harte welkom 

Om de diensten mee te beleven op: 

24 mei 2020 9:30 uur vanuit Anjum  
Ds. W. Veltman 
 
31 mei 2020 9:30 uur vanuit Hantum 
Dhr. W. Feddema 

 

Onderlinge ontmoeting in juni?  
Normaal gesproken ligt nu het meeste kerkenwerk stil. 
Het kan zijn dat er toch behoefte is om samen te komen 
in kleinere groepen. Zo proberen met de kerkenraad weer 
een keer te vergaderen op 2 juni.  
Misschien dat bestaande groepen die er al zijn ook zo een 
keer samen kunnen komen in Ald Skoalle of kerk. Er is heel 
veel gebeurd afgelopen tijd en het zou mooi zijn elkaar 
daar over te spreken.  

Mochten jullie hiervoor ideeën of behoeftes willen delen. 
Geef dit dan aan bij je wijkouderling of bij mij. 

Alle goeds in deze tijd, 

Wiebe Feddema (tel. 06 118 864 41) 

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 of één van de wijkouderlingen. 

Pastoraat: 
Mocht u/jij toch bezoek willen ontvangen of even willen 
praten, daarvoor blijven wij als ouderlingen en kerkelijk 
werker beschikbaar. Je kunt je wijkouderling of Wiebe 
Feddema altijd bellen.  

Kerk open 
Gewoon even in de kerk zijn, een praatje maken of voor 
stilte en gebed. Welkom! 
‘s Woensdags vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Ondersteuning nodig? 
Mocht u door de omstandigheden die het Covid-19 virus 
met zich meebrengen voor een uitdaging komen te staan. 
Twijfelt u of u nog boodschappen zal halen? Of is er een 
kleine klus waar u hulp bij kunt gebruiken? Of anders. 
Er zijn mensen die willen ondersteunen. Boodschappen 
doen, een kleine klus, of gewoon even telefonisch contact 
onderhouden.  
Neem contact op met Anja Dijkstra, 06-21977841 en zij 
helpt u verder op weg. 

https://hantum.protestantsekerk.net/

