
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 21 oktober 2007  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag   21 oktober 2007 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. R.Pluim.  
Organist:   Bram Postmus 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Coosje Reitsma 

 
De Dienst 
Tekst: Romeinen 8 
vers 18-25 en Lucas 18 
vers 1-8. De laatste 
lezing ging over de 
weduwe die bij de 
rechter recht bleef vragen. De rechter had geen 
respect voor God en de mensen. Uiteindelijk 
deel hij haar recht om van de lastpak af te zijn.  
Thema was dat hoop zicht geeft op de 
toekomst en dat dit niet te vlug moet worden 
opgegeven. Mooie uitspraak: Waar je op hoopt 
is niet zichtbaar… je kunt het niet bewijzen. Tot 
de hoop uitkomt. .. 

 
VOORBEDE 
Niet voor met name genoemde mensen.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar: 
S.v.d.Woude van de Swichummerdyk.  
  

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

Bijzonderheden 
Henri Vink van de plaatselijke afdeling van het 
Nederlands Bijbelgenootschap deed een 
oproep voor volgende week.  
Hij wees op de aanvang van de 
Bijbeltiendaagse.  

 
Op de 28e oktober is het Bijbelzondag. Dan zal 
door het NBG actie worden gevoerd. De actie 
heeft als thema Babuskja (Russisch voor 
grootmoeder). Dit herinnert aan de 
communistische tijden in het oostblok. De 
bijbelverspreiding was vrijwel verboden en door 
het steeds maar doorvertellen van de 
Bijbelverhalen bleven die verhalen toch onder 
bevolking. Met name grootouders hadden hier 
een rol in. Ze pasten vaak op de kleinkinderen.  
Volgende week kan er snoep worden gekocht.  
De opbrengst is voor de Bijbelverspreiding in de 
Sovjet-Unie en de satellietstaten. Warm 
aanbevolen.  
 

FESPER 
Dizze joen weard in fesper hâlden.  
Foargonger:  Ds. Hinne Wagenaar. 
Foarlêster:  Jannie Veenstra. 
Ûntfongen:  Etsje Posthuma. 
Oargel:   Elske Posthuma. 
Foarsjonger:  Teake Posthuma. 
Koster:   Jannie Smids 
Lêzen weard út Lukas 17: 11 - 19. 
Dit gie oer de 10 melaatsken. Jezus stjoerde 
harren nei de prysters en op wei der hinne 
waarden sy better. Ien fan harren kaam werom 
om God te tankjen. Jezus sei him dat syn 
leauwen him behâlden hie. Wy waarden útdage 
om nei te tinken wat dit betsjutte en hoe dat no 
siet mei die oaren.  
It lêste liet wie: “Hear 
wês mei ús oant in oare  
kear”. 
  
It kofjedrinken yn de sêft 
ferljochte tsjerke duorre 
wat langer. Fanwegen de 
bysûndere sfear?  


