
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

9 september 2007  

1 

  
 

 

 

 

 

  

                    

           PROTESTANTSE GEMEENTE  

Wirdum Fr e.o.                                                                                                                                                       
Zondag 9 september 2007 

 
Medewerkers 

Voorganger: Ds. Hinne Wagenaar  
Organist:    Elske Posthuma  
Koster:         Jannie Smits  
Ouderling van dienst: Janny Veenstra 
 
 
 

De Dienst 
De dienst stond in het teken van de 
Monumentendag. Die was op 8 september en 
stond in het teken van Doeke Hellema en zijn 
boek: “Kroniek van een boer” stond daarbij 
centraal. Die dag was de kerk en een groot 
aantal ander panden in Wirdum geopend voor 
bezoekers. In de dienst werd in verbindingen 
gelegd tussen de tijd van Doeke Hellema en de 
tegenwoordige tijd. Er werden elementen van 
die tijd in de dienst van deze dag verwerkt 
Sjoerd Boonstra was de 
voorlezer. Hij las uit de 
Staten-Bijbel een stuk uit 
Prediker 1.  
“IJdelheid der ijdelheden, 
zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alls is 
ijdelheid!”.  
In de preek werd daar verder op in gegaan.  

Vrouwen en 
mannen zaten 
deze dienst weer 
gescheiden. 
Omdat de preken 
destijds lang 
duurden werd er 
een tussenzang 
gehouden. Dat 

was nu ook het geval en daarbij gingen wij 
staan zodat het bloed weer goed kon 
circuleren.  

 
VOORBEDE 
In de dienst werd voor beden gedaan voor  
Mevrouw Nauta en mevrouw Veltmandie 
opgenomen zijn in het Jelgershuis.  

 
Bloemen 
Deze zondag waren er extra bloemen. Deze 
stonden al in de kerk in verband met de 
monumentendag.  
De bloemen gingen naar: 
Klaske Deinum en Elske Posthuma omdat zij 
met monumentendag het orgel vele uren hebben 
bespeeld.  
Jochum van der Woude en Reinder Bouma 
omdat die tijdens de monumentendag vrijwel de 
hele dag aanwezig waren om uitleg te geven. .   
 

Bijzonderheden 
In de kerkdienst werd gevraagd 
wie er afstammelingen van 
Doeke Hellema waren.  Een 
groot aantal mensen ging staan.  
Bijzonder was dat er ook een 91 
jarige Doeke Hellema aanwezig 
was met zijn zoon Doeke Wigele 
Hellema. En natuurlijk keken die 
bij de grafsteen van hun 
voorvader.  
 
 

Collecte 
1e collecte was voor het jeugdwerk 
2e collecte was voor de kerk.  
 
De 1e collecte werd gedaan door Minne en 
Jochum Hoekstra. Ze deden dit met de oude 
collectezak aan de stok. Jochum en Minne 
hadden de monumentenspeld van de gemeente 
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Leeuwarden 
ontvangen voor hun 
inspanning voor de 
monumentendag.    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Koffie drinken 
Na de dienst 
was er 
gelegenheid 
om met 
elkaar koffie 
te drinken.  
Geregeld 
door 
vrijwilligers 
en altijd een 

prima gelegenheid 
om de dienst te 
bespreken en 
contacten te 
leggen…… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


