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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag  4 november 2007 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Elske Posthuma 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 

 
De Dienst 
Tekst: Matheus 5 vers 
1 –12 en Openbaringen 
7.  
It begjin fan de 
berchrede. Jezus seit 
tsjin de minsken dat de 
minske die goed docht foar in oar dat werom 
krije sil. 
In Iepenbieringen giet it oer wat der barre sil 
letter... De skriuwer sjocht in net te tellen 
mannichte minsken foar de troan stean. Sy 
hawwe wiete klean oan en palmtûken yn de 
han. Minsken út alle lannen en folken.  
It slút ó mei de wurden: ‘en alle trienen sil fan 
harren eagen fage wurde’.   
 
It is de snein fan de tsjûgen die ús foargien 
binne. De grute tsjûgen en de lytse tsjûgen.  
Grute as: Augustinus, Willybrord, Nicolaas, 
Martinus ensf. En de wat grute tsjûgen die wat 
tichter by ús komme sa as: Luther, Calvijn, 
Ghandi, Maarten Luther King,  Bonheufer, 
Desmond Tutu..... 
En dan tsjûgen tige tichteby ús. Minsken die 
foar ús in protte betsjut hawwe en ferstoan 
binne.  
It komt faak foar dat de minder moaie dingen 
die barre as dien wurde beneamd wurde. Mar 
wit dat ek no wy de tsjûgen binnen in ús eigen 
tiid. En dat kinne elts elke dei sjen litte.  

 
 

 
Bijzonderheden: 
Het was de zondag 
waarin we stil staan 
bij de getuigen die 
ons voor zijn 
gegaan.  
Daarom werd na de 
dienst een rondgang  
gemaakt om 
kerk en 
kerkhof heen. 
Mensen 
konden dan 
bloemen 
leggen of een 
kaarsje 
aansteken bij 
het graf van een familielid….  

 
VOORBEDE 
In de dienst werd voorbede gedaan voor 
iedereen die uitgezonden is in deze wereld zoals 
zendingswerkers, ontwikkelingswerkers maar ook 
onze militairen die naar het buitenland zijn 
uitgezonden.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar de familie Duhoux in   
Leeuwarden. 

 
Collecte 
1e collecte was voor de Zending 
2e collecte was voor de Kerk 
 

Bijzonderheden 
Tijdens de afkondigingen werd staande de 
rouwbrief voorgelezen van ons gemeentelid frou 
Sijke van der Meer – Bearda. Geboren in Teerns 
is ze op 2 november 2007 overleden te Akkrum. 
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Frou v.d.Meer was vele jaren lid van onze 
gemeente. De begrafenis is op 6 november 
2007 vanuit de Sint Martinuskerk. 
 
Tijdens de dienst werd gezang 103 (De heiligen 
ons voorgegaan….) gezongen door een kwartet 
bestaande uit Teake Posthuma, Geartsje van 
der Meer, Sake Mink en Linda Jongbloed. Het 
refrein werd door de gemeente meegezongen: 
“Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig 
gaan! Kom, zingen wij tezaam met alle 
heiligen!” 
 

De kerk, daar zit muziek in…. 
Frou Reitsma had 
haar favoriete lied 
opgegeven. Dat is 
psalm 84 vers 1 en 4. 
“Hoe lieflijk, hoe goed 
is mij Heer, het huis 
waar Gij uw naam en 
eer hebt laten wonen 
bij de mensen.” 
Ze heeft uitgelegd dat ze dit lied hoorde zingen 
in Zimbabwe waar bij heel veel enthousiasme 
werd getoond. Toen ze in Brazilië was hoorde 
ze dit lied weer… Een lied dat van Oost tot 
West en van Wirdum tot overal in de wereld 
klink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gezongen werd ondermeer lied 248:  

Hear, no’t wy hjir hjoed betinke 
fan wa’t wy sa holden ha, 

-yn ús hert har nammen klinke 
en ‘t gemis dat pleaget sa- 

kom mei leafde nei ú ta. 
 Tekst: Cor Waringa. 


