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Medewerkers 
Voorganger: Ds.H.Wagenaar 
Organist: Klaske Deinum  
Koster: Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Martje Meijers 

 
De Dienst 
Tekst: Exodus 15: 22-27 en Ruth 1: 6 en 19-22 
De tekst uit Exodus vertelt de beproeving van 
het volk Israël in de 
woestijn, waar bij Mara 
bitter water wordt 
gevonden. Nadat een stuk 
hout in het water wordt 
gegooid, is het zoet water. In de woestijn gaf de 
Heer hun wetten en regels en daar stelde hij 
hen op de proef. 
In het verhaal van Ruth verandert Naömi haar 
naam in Mara, wat “de bittere” betekent. 
 

Bijzonderheden: 
Het was bijbelzondag, de dienst was voorbereid 
met Anneke Hoekstra en Henri Vink, actief in 
de plaatselijke afdeling van het Nederlands 
Bijbel Genootschap (NBG). 
Na afloop van de dienst kon er snoep worden 
gekocht. Deze actie had als thema Babuskja 
(Russisch voor grootmoeder). Dit herinnert aan 
de communistische tijden in het oostblok. De 
opbrengst was voor de Bijbelverspreiding in de 
Sovjet-Unie en de satellietstaten. 
Ook was de oudste groep van de zondagschool 
aanwezig, zij namen deel aan de dienst in 
“kindernevendienst-vorm”. Voor de lezingen  
kregen zij een placemat mee waar opdrachten 
in verwerkt waren. Na de collecte kwamen ze 
weer terug en gaf Karla Hingst  een toelichting 
op hun opdracht. 

 
VOORBEDE 
In de dienst werd voorbede gedaan voor Rudi 
Wijbrandi vanwege een operatie die hij heeft 
ondergaan. Ook werd er voorbede gedaan voor 
Dhr Sjoerd v.d. Woude die opgenomen is 
geweest in het ziekenhuis, maar nu weer thuis is.                   
Als laatste was er voorbede voor Anne Soepboer 
en zijn familie, dit naar aanleiding  
van het overlijden van Janny Soepboer. De 
rouwdienst is maandag 29 oktober 2007. 

 
Bloemen 
De bloemen gingen naar: Dhr.Soepboer 
Reden:  Als blijk van deelneming van onze 
gemeente naar aanleiding van het overlijden van 
zijn vrouw. De bloemen zullen tot na  de 
rouwdienst in de kerk blijven staan. 

 
Collecte 
1e collecte was voor het diaconaat/kerk in actie 
2e collecte was voor onderhoud gebouwen 
 

Bijzonderheden 
Na de preek en een moment van stilte speelde 
Elske Roorda-Posthuma twee prachtige 
meditatieve stukje op haar klarinet:  
Carol en Romance van Gerald Finzi. 
 

Jaarthema: “De kerk daar zit muziek 
in”    

Henry Vink verteld in de rubriek ‘Het favoriete 
lied’ waarom hij lied 118 uit de bundel Sjongend 
op Wei zo mooi vind. In dit lied gaat het over wat 
het Woord met mensen doet. Het herinnert hem 
aan vroeger toen dit lied populair werd en vaak 
voor de radio was.    


