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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  2 december 2007 

1e advint   
 

Medewerkers 
Foargonger: Ds.Hinne Wagenaar  
Oargelist: Elske Posthuma  
Koster:   Jehannes Koornstra 
Âlderling fan tsjinst: Teake Posthuma 
De tsjinst is mei ús dûmny tarret troch leden fan 
it Praathûs en de sneinskoalle.  

 
De Tsjinst 
Tekst: Jesaja 2:1-5 
           Marcus 13:28-37 
 
 

Bysunderheden 
Dûmny hat preke oer de figebeam. Jo sjogge 
noch gjin frucht as blêd. En dôchs witte je dat 
de simmer der oankomt, want it hout wurd weak 
en der is begjin fan knoppen. Je soene sizze 
kinne: dat binne spoaren fan ljocht. 
  
Hast op it ein fan de tsjinst krige yn fan de 
oanwêzigen in lantearne mei dy’t by him/har in 
dei yn ‘e hûs brâne mei. Jûns yn ’t tsjuster moat 
dy dan al brânende nei in oar brocht wurde, 
sadat dat in spoar fan ljocht efterlit yn Wurdum 
e.o. Eltse advintsnein komt der in nij ljocht by. 
  
Foar yn tsjerke stiet in ljochtberch. Ien fan de 
bern stekt eltse snein in kears oan dy ’t op ‘e 
berch komt te stean.  
Yn it koar fan ‘e tsjerke hinget in stjer dy ‘t der 
de hiele advinttiid skynt. 
 

 
Voorbede 
In de dienst werd voorbede gedaan voor  
Hilly Hoogsteen (yn Grins yn ’t siikenhûs) en  
Henry Vink (no wer thus nei siikenhûsopname) 
 

Bloemen 
Deze keer waren er geen bloemen.  
  

Collecte 
1e collecte was voor Kerk in actie/missionar werk 
2e collecte was voor de kerk.  
 

Bijzonderheden 
In gelegenheidskoar hat in advintsliet mei ús 
songen, in Frysk ‘Ús Heit’ en in ‘segenliet’ 
  

Teake Posthuma hat wat oer syn favorite liet 
ferteld (gesang 122) 
  
Omdat it ‘wereldaidsdag’ wie hat Sietske Visser 
in oprop dien om tassen te keapjen, wêrfan de 
opbringst is foar de aidsbestriding. (ek in spoar 
fan ljocht) 
  
Germ Hoekstra hat ynformaasje joen oer de 
‘Learhûsjûn’ op 4 desimber. 
  
Hinke Meindersma hat út namme fan de diakonij 
wat ferteld oer de mooglikheid om spullen te 
keapjen foar de ‘Voedselbank’ 
  
Nei ôfrin fan de tsjinst wie der gelegenheid foar in 
bakje kofje mei wat der by. Der waard goed 
gebrûk fan makke.     
  

 


