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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag  11 november 2007 

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

 
De Dienst 
De dienst stond uiteraard in het teken van Sint 
Martinus. De heilige waar ook onze kerk naar 
genoemd is.  
Deze dienst werd voorbereid in een nauwe 
samenwerking van zondagsschool, jeugd, 
predikant en vele anderen. 
 
Kort na het begin van de dienst werd de 
collecte gehouden. Er werd uitgelegd dat je 
daarmee voorkomt dat je op het geld moet 
passen en het wellicht valt en wegrolt. 
 

Daarna 
zongen we: 
“Lees je 
Bijbel, bid 
elke dag, 
dat je 
groeien 
mag”. De 
kinderen 

van de jongste groep lieten zien hoe dat bij hen 
gaat.. 
 
Tekst: Matteüs 5: 14-16. “Jullie zijn het licht in 
de wereld…..” Zet je lamp niet onder de 
korenmaat maar  zet hem op een standaard 
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.  
De predikant vraagt de aanwezigen waarom er 
met Sint Maarten met een lichtje wordt 
gelopen…Diverse antwoorden volgen.  
 

 
Hij legt uit dat Sint Martinus militair was en tegen 
zijn zin bisschop werd. Hij heeft het daarbij 
steeds opgenomen voor de zwakken in de 
samenleving.  
Vanuit die traditie kwam het dat op 11 november 
mensen in de avond naar de kerk konden komen 
om eten te krijgen. Dit gebeurde lopend en er 
werd vaak een lamp meegedragen.  
Met het toenemen van de welvaart is die traditie 
omgebogen. Nu naar het met een lichtje bij de 
huizen langs gaan om de mensen te laten zien 
dat er licht is in deze donkere tijd. Als dank 
schenkt de bewoner iets te eten aan de brenger 
van het licht…. 
 
Na deze preek was er een 
korte stilte. Daarna was er 
muziek door Sytse Broersma 
en Jan Pieter van Oosten. 
 

Bijzonderheden: 
Martinus is ook Martina. 
Het verhaal van Martinus 
werd overgezet en 
uitgebeeld in deze tijd.  
Voor kerktijd marcheerden 
drie militairen voor de kerk.  

In de kerk vertelde 
de ‘vertelster’ over 
Martina. Als militair 
was zij al bijzonder. 

Martina kwam op de 
fiets de kerk in en 
treft daar een 
zwerver die erg koud 
was. Martina scheurt 
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haar mantel en deelt die met de zwerver.  
Optocht van de kinderen met hun lampions. 
De kinderen hadden hun lampions mee-

genomen. 
En 
daarmee 
werd een 
rondje 
gelopen 
door de 
kerk.  
 

 

 

VOORBEDE 
In de dienst werd voorbede gedaan voor: 
- alle soldaten die in het buitenland hun 

uiterste best doen om mensen vooruit te 
helpen, 

- de nabestaanden van overleden mensen, 
- vader en de moeder en pake en beppe van 

een nog niet geboren kind dat overleden 
blijkt te zijn. 

 

Bloemen 
Het bloemstuk was 
ontworpen en 
gemaakt door Griet 
Talsma. 
De bloemen gingen 
naar Elske Posthuma 
Reden:  Als steun 
voor haar 
orgelconcert dat ze 
deze middag in deze 
kerk gaat geven.  
 

Collecte 
1e collecte was voor Kerk in Actie 
2e collecte 
was voor Kerk. 
Bij de collecte 
kreeg de 
diaken steun 
van twee 
jongelui. De 1e 
collecte werd 
verzameld in 
de 

spaarvarkens 
zoals die bij de 
zondagsschool 
worden gebruikt.  
 
 
En de kinderen keken ademloos toe:  

 
 
 
 


