
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 24 februari 2008  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 
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Medewerkers 
Voorganger: ds. Hinne Wagenaar 
Organiste:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst:Janny Veenstra; 
Verder wordt meegewerkt door het Praethuys. 
de zendings en missionaire commissie, terwijl 
Elske Roorda-Posthuma na de preek een 
meditatief stuk speelt op de klarinet. Teake 
Posthuma studeert met ons aan het begin van 
de dienst het lied “Zeg nooit:…..” in. 

 
De Dienst 
Tekst: Nehemia 3:33 - 4:17 
Na de Babylonische 
ballingschap beginnen de 
Joden de muur van 
Jeruzalem te herbouwen. 
Het verhaal gaat over 
opstaan en niet opgeven, ondanks pogingen 
van omringende volken om het werk te 
stoppen. De Joden riepen tot God en klaagden 
over het bijkans onmogelijke werk. Nehemia 
echter riep het volk op om door te zetten. En 
dat gebeurde. Met de ene hand werd gewerkt, 
terwijl de andere hand de werpspies paraat 
hield.  
 
In Colombia werd zonder enige reden ds. 
Miguel Possada uit het gehucht Baltazar, een 
van de plaatselijke leiders van het volk 
vermoord. Zijn weduwe bleef achter met 13 
kinderen. Hoewel haar relaas hartverscheurend 
is, kent Avelina geen verbittering. Ze put kracht 
uit Filippenzen 4:13: “Ik ben bestand tegen alles 
door Hem die mij kracht geeft. Daar vertrouw ik 
op”. Samen met haar dorpsgenoten bouwt ze 
aan een nieuw leven op een stuk land van 1,5 
ha, weg van de plaats waar het drama zich  

 
voltrok. Ook hier is sprake van opstaan en niet 
opgeven, van doorzetten.  
De grond is beschikbaar gesteld door giften uit 
het buitenland. Dit laatste onderstreept het grote 
belang van acties als Kerk in Actie  
 

VOORBEDE 
In de dienst wordt voorbede gedaan voor Karla 
Hingst , Frans Doper en hun zoontje Evin, die in 
het ziekenhuis is opgenomen. 

 
Bloemen 
De bloemen gaan naar 
mevrouw Bosma te Wijtgaard. 
Ze waren verzorgd door Fokje Tolsma 

 
Collecte 
1e collecte is voor zending/verzoeningswerk 
2e collecte voor onderhoud gebouwen 
 

De kerk, daar zit muziek in…. 
Mevrouw Van der Meulen licht haar favoriete lied 
“Dank U voor deze nieuwe morgen” toe, dat 
daarna wordt gezongen. Ze geeft aan, dat ze 
tijdens haar ernstige ziekte veel steun aan dit lied 
ontleende. 

 
Bijzonderheden 
Tijdens de dienst bouwt de gemeente symbolisch 
aan de muur van Jeruzalem. Dozen met 
verschillende kleuren 
worden gestapeld. Ieder 
kan de kleur uitzoeken die 
bij hem of haar past. Zo 
staat de kleur rood voor 
kracht, oranje voor durf, 
blauw voor trouw, groen 
voor hoop, enz.. 


