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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Dankdag 7 november 2007 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. G.Hoogterp, Leeuwarden. 
Organist:  Elske Posthuma 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sake Mink 

 
De Dienst 

Tekst: Deut.28 
ers 1-14. Mozes 
sprak: ‘Als u de 
Heer uw God, 
gehoorzaam bent 
en al zijn 
geboden 

zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle 
andere volken op aarde verheffen. Daarna volgt 
een opsomming van de zegeningen die je 
toevallen.  
Marcus 4 vers 26-35. Jezus vertelt over het 
mosterdzaadje. Uiterst klein maar groeit uit tot 
een boom die zo groot is dat de vogels in 
schaduw kunnen nestelen.  
De predikant wijst op het gehoorzamen 
waarover geschreven wordt. Dat is meer dan 
alleen maar doen. Goed luisteren wat de 
andere bedoelt is heel moeilijk. Onze Heer wil 
gehoord worden.  
Jezus gebruikt gelijkenissen. Het 
mosterdzaadje is heel klein. Maar het kan 
groeien tot een grote boom. Voor de mensen 
geldt dat je kunt groeien in je lezen, 
ontwikkeling en in je geloof. Dan zul je ook 
merken dat je dat uitdraagt en dat je veel 
betekent voor je medemensen. Vogels nestelen 
in de schaduw van de boom…. 

 
 
 
 

 
Bijzonderheden: 
Deze avond  was er 
sprake van een 
primeur: Voor het eerst 
in de geschiedenis van 
de Wirdumer kerk zat 
er een echtpaar als 
dienstdoende 
ambtsdragers in  
de kerkenraadbank.Sake en Mieke Mink zijn als 
echtpaar samen ouderling.   
 

Bloemen 
Deze avond lag er een prachtig bloemstuk op de 
avondmaalstafel. De hoorn van overvloed was 
gemaakt met veel vruchten.  
Na de dienst kwamen veel mensen deze prachtig 
creatie van Griet Kielstra nog even bewonderen.  
 

Het is aangeboden aan Remkes Algra.  

 
Collecte 
1e collecte was voor het ‘Lichtpunt’, te 
Kollumerzwaag.  
2e collecte was voor de kerk 
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Bijzonderheden 
De predikant 
werd 
geconfronteerd 
met onze 
vleermuis, die 
tijdens de dienst 
door de kerk 
vloog. Hij merkte 
op dat iedereen 
welkom is in de kerk.  
 

Gemeente avond 
Na de dienst volgde de gemeente-avond. 
Daar werd onder meer stil gestaan bij de 
wisseling van administrateur. Gerrit de Vries 
zijn taak wordt overgenomen door Drees 
Visser. Omdat de administrateur geen 
ambtsdrager is, is er geen procedure voor de 

overdracht.  
Daarom is 
besloten er op 
deze avond bij stil 
te staan. De 
voorzitter van de 
kerkrentmeesters 
vertelt van de 
nauwkeurigheid 
en zorgvuldigheid 
die Gerrit in dit 
ambt heeft laten 
zien. Namens de 

gemeente wordt hij hartelijk bedankt voor zijn 
inzet. Als klein blijk van waardering krijgt hij een 
fles likeur aangeboden.  
 
Frijwilligers 
It ôfrûne wykein waard in Nederlân stil stien bij 
de frijwilligers dy’t in hiel protte wurk fersette yn 
de Nederlânske minskip . Ek bij ús tsjerkelike 
gemeente is der oer tocht om dêr oandacht oan 
te jaan. Mar dan ûntdekke jo dat der in hiel 
soad warbere frijwilligers dwaande binne yn ús 
tsjerke. De tsjerkeried sjocht ek op dizze jûn 
allegearre minsken die op de ien of d’oare wize 
foar de tsjerke yn it spier binne. En dêr wolle wy 
no efkes bij stil stean. Want wurde minsken 
âlder dan lizze sy soms taken del. En dêr 
hawwe wy mei elkoar respekt foar.  

Ien fan dat soart minsken is Klaas Reitsma. Dy 
hat tige warber west foar de tsjerke. In protte 
wurk is troch him ferset mei de fusy. Dêrnjonken 
hat hy jierren lang de administraasje kontrolearre. 
Dat barde tige krekt en wy krigen goeie advizen. 
Reitsma is net de man foar dikke medailles. Mar 
de tsjerkeried hat besluten dat wy Reitsma in 
sulveren insigne oanbiede dat  útjûn wurdt troch 
de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
(VKB).. De omskriuwing is: Het insigne (met een 
diameter van 8 mm) beeldt een gestileerd kerkje 
uit dat door een figuur wordt omarmd. 
De tsjerkeried foeget deroan ta dat dit lytse 
insigne skitterje sil as de sinne derop skynt en it 
sil ús allegearre witte litte dat frijwilligers de 
sinnestrielen yn ús mienskip binne.   

 
Reitsma is sichtber ferrast en nimt it insigne oan.  
De gemeente leden jouwe in grut applaus.  
 
De gemeentejûn giet fierder oer it tema:  
 

“De kerk daar zit muziek in!!!” 
 
 
 


