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Nieuwsbrief 
Protestantse gemeente Hantum c.a. 2020 - week 15 

Van de pastor 

Maar de lente wist het niet… Dat was als het ware een 

refrein van een stuk tekst dat ik afgelopen weken kreeg 

doorgestuurd. De gehele mensenwereld komt in alle 

onrust tot stilstaan, terwijl de natuur doorgaat met wat 

ze altijd deed. Lente, lammeren in de wei, bloemen 

komen uit de knoppen, bomen krijgen bladeren en 

vogels bouwen hun nest. Maar wij, we moeten 

proberen ons rustig te houden, niet teveel contacten, 

afstand houden. In onze dorpen komt het 

verenigingsleven stil te liggen, en ook de sport geen 

korfbal of kaatsen. Ook als kerk kunnen we niet meer 

samenkomen. Hadden we anders wel eens kritiek op 

het individualisme, nu worden we ertoe gedwongen. 

Hoe lang houden we dit vol? Houdt u het nog vol? Met 

de berichten van mensen die sterven aan Corona, of de 

beelden van mensen die ernstig lijden aan Corona. De 

angst om zelf ziek te worden. Of de zorgen die het met 

zich meebrengt voor inkomsten, voor het gezin, voor 

bedrijven. Zo lang geen fysiek contact met mensen die 

je dierbaar zijn. Op verschillende manieren kan dit een 

zware tijd zijn.  

 

Ondertussen gaat de lente door, en ook het kerkelijk 

jaar, alsof ze van niks weten. Misschien maar goed ook, 

want dan weten we: niet alles stopt. Pasen valt in de 

lente. Pasen is een feest van nieuw leven dat door het 

lijden en sterven heen ontluikt. Een graankorrel die in 

de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet 

sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel 

nieuwe korrels op. Als kerk vertrouwen we ons toe aan 

Jezus Christus, we geloven dat Hij met ons mee lijdt in 

het lijden van vandaag. Ons geloof is dat lijden en dood 

niet het laatste woord hebben. Jezus stond op uit de 

dood en geeft daarmee leven aan de kerk. Daaruit leeft 

de kerk tot op de dag van vandaag.  

Pasen en lente, het zijn tekenen van hoop in onze 

huidige herfst en winter. We wensen u deze hoop toe, 

dat u ondanks de moeite van deze tijd zicht mag 

houden op het Licht van Pasen. 

 

Wiebe Feddema 

 

Bij deze nieuwbrief ontvangt u van ons een 

bloemetje ter bemoediging. 

 

Kerkdiensten 

Zoals u wel zult begrijpen zijn de diensten en vieringen 

waarbij we samen komen afgelast vanwege 

maatregelen door de overheid. In de week naar Pasen 

houden we digitale erediensten die lokaal worden 

uitgezonden met beeld en geluid. Deze diensten zijn in 

samenwerking met de gemeenten van Anjum, Ee – 

Oostrum – Jouswier, Engwierum, Hantum, Metslawier 

– Niawier, Morra – Lioessens, Nes – Wierum, 

Oosternijkerk, en Paesens – Moddergat. 

Deze diensten zijn te volgen (en terug te zien) op: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1209-

Protestantse-Gemeente-Anjum 

Of via de app Kerkdienst Gemist, en dan zoeken op 

Protestantse-Gemeente-Anjum. 

Dienstrooster: 

Zondag 5 april - Palm Pasen 

9:30 uur: dhr. W. Feddema (PG Hantum) 

Donderdag 9 april - Witte Donderdag 

19:30 uur: Ds. G. van Wieren (PG Nes – Wierum & PG 

Oosternijkerk) 

Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag 

19:30 uur: Ds L. Adema (PG Metslawier – Niawier) 

Zaterdag  11 april - Stille Zaterdag 

20:30 uur: Ds. W. Veltman (PG Ee – Oostrum – 

Jouswier & PG Engwierum) 

Zondag 12 april - 1e Paasdag 

9:30 uur: Ds. W.J. van Dijk (PG Anjum) 

Maandag 13 april - 2e Paasdag 

9:30 uur: Ds. G. van Wieren 
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Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

bij gevaar, in bange tijden 

over jou Zijn vleugels spreiden 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

(Lied 416, NLB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning nodig? 

Mocht u door de omstandigheden die het Covid-19 

virus en maatregelen met zich meebrengen 

onverhoopt in ongemak komen. Of twijfelt u of u nog 

wel zelf uw boodschappen zal halen? Er zijn mensen die 

willen ondersteunen. Boodschappen doen, een kleine 

klus, of gewoon even telefonisch contact onderhouden.  

Neem contact op met Anja Dijkstra (06 - 21 97 78 41) 

en zij helpt u verder op weg. Ook zij die helpende 

handen willen bieden worden gevraagd zich te melden. 

 

Gemeente-app:  

In de gemeente Whatsapp groep delen we berichten 

om toch iets van verbondenheid te voelen. Wilt u hier 

aan toegevoegd worden geef dat aan bij de Scriba (06-

21977841) of één van de wijkouderlingen. 
 

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 

 

Elke dag een verhaal, activiteit, gebed of 

gedicht... 

op de website vind je elke dag de nieuwste 

bijdrage uit Kind op Zondag 
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