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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag  16 september 2007 

 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Hinne Wagenaar 
Organist: Klaske Deinum 
Koster: Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Sake Mink 
De voorbereiding van deze dienst was in 
handen van: Klaske Deinum, Hinke 
Meindersma, Auke Wiersma en Ds. Hinne 
Wagenaar.  
De muziek bij binnenkomst van de kerk werd 
verzorgd door Alex Kooistra en Eric ’t Hart.  
Er werd gezonden 
door een kwartet 
bestaande uit: Teake 
Posthuma, Hinke 
Meindersma, 
Geertsje van der 
Meer en Sake Mink.  
Meindert Reitsma speelde een solo op de 
tuba.  
 

De Dienst 
Deze dienst stond in het teken van de start van 
het nieuwe seizoen.  
Het Thema voor dit jaar is: “De Kerk daar zit 
muziek in!” Ook in Wirdum wordt meegedaan 
aan dit landelijke thema.  
Ds. Wagenaar ging voor de preek niet de 
kansel op. Hij preekte over  het thema van dit 
jaar, legde iets uit over de muziekhistorie in de 
kerken, liet ons er bij stil staan dat het samen 
zingen bij uitstek iets is wat je in de kerk doet 
en legde uit wat er dit kerkelijke jaar met het  
thema gaat gebeuren. Er zijn twee besluiten 
genomen door de kerkenraad:  
1e. Geprobeerd wordt om ieder zondag iemand 
te vinden die muziek wil spelen als afsluiting 
van het moment van stilte na de preek. 

 
2e. We gaan werken aan een boek met liederen 
die bijzonder zijn voor (al dan niet) leden van 
onze kerkelijke gemeente.  
Tevens deed hij een oproep aan mensen die 
mee willen helpen om dit thema vorm te geven.  
Er werd benadrukt het thema bijna aanmatigend 
klinkt…. Zit er muziek in de kerk? Is het een 
uitdaging om te laten zien dat er muziek in de 
kerk zit en  dus niet allen op muzikaal gebied.  

 
Bijzonderheden 
Deze feestelijke dienst begon op een ander 
wijze. Alle kerkgangers werden uitgenodigd om in 

de Fikarij te komen waar 
de koffie klaar stond. De 
Fikarij was daardoor 

overvol.. 
Vervolgens ving de dienst aan in de Fikarij. Alle 
aanwezigen werden uitgenodigd om mee te gaan 
naar de Fikarijtuin om daar twee liederen in te 

studeren. Klaske 
Deinum regelde dit 
met ondersteuning 
van Teake Posthuma.  
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Vervolgens 
ging iedereen 
mee naar de 
kerk….   
 
 
 

 
 
Daar werden we 
ontvangen met 
bijzondere muziek 
van  Alex Kooistra en 
Eric ’t Hart.  
 
 
 

Tijdens de dienst speelde 
Meindert Reitsma prachtig 
solo op de alt. Daarmee 
was hij de eerste die op 
deze wijze optrad in het 
kader van ons Thema “Er 
zit muziek in de Kerk”. 
 

 
Jan Reitsma bespeelde de platte trom samen 
met zijn mem Klaske Deinum die op de 
keyboard speelde.  
 

Jubileum 
Tijdens de dienst nam de voorzitter van de 
kerkenraad het woord. Hij vertelde dat het 
inmiddels 25 jaar geleden is dat onze Ds. Hinne 
Wagenaar voor het eerst preekte. Namens de 
gemeente vertelde hij van de dankbaarheid 

hiervoor en dat wij hem nog heel veel goed werk 
toewensen en Gods zegen. Er werd een bos 
bloemen overhandigd. De gemeente zong onze 
dominee toe: “Zegen hem al goede, neem hem in 
uw hoede…..” en gaf een 
groot applaus.   
Ds. Wagenaar was verrast 
en vertelde dat we te laat 
waren want zijn 1e preek 
hield hij in op 1 augustus 
1982 in de Menistenkerk in Warn. Nog vraagt hij 
zich wel eens af hoe hij dat durfde te doen…..  

 
VOORBEDE 
In de dienst werd voorbede gedaan voor: 
Wiebe Cor Wybranda die de volgende dag zal 
worden geopereerd alsmede voor zijn ouders 
Frieda en Rudie.  
Fam. Boersma i.v.m. ernstige ziekte in de familie.  

 
Bloemen 
De bloemen gingen naar: Jeroen Heetkerk en 
Alette v.d. Velde. 
Omdat ze net getrouwd zijn.  
Het bloemstuk stond in het teken van het thema 
van deze dag en was geplaatst op een  
euphonium.  
  
 

Collecte 
1e collecte was voor het jeugdwerk 
2e collecte was voor de kerk.  
 

 
Zondag is weer ZO’N dag!!! 

 


