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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag  20 januari 2008 

 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Elske Posthuma 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Teake Posthuma 

 
De Dienst 
Tekst: Johannes 2 vers 1 
–11. Dit over de bruiloft 
waar Jezus zijn eerste 
wonder verricht en water 
in wijn veranderd.  
 
In de preek wordt erop gewezen dat Jezus niet 
toezegt dat er iets gebeurd. Maria geeft aan bij 
de bedienden dat ze precies moeten doen wat 
Jezus zegt. Daar twee keuzes in. De bedienden 
hadden de opdracht om de vaten weer met 
water te vullen (een flinke klus) ook kunnen 
negeren. Of ze hadden heel actief kunnen 
worden.  
Die keuzes heb je altijd. Bij een probleem kun 
je zeggen: ‘Het is niet anders’. Of: ‘We gaan het 
aanpakken”. Bij de 1e gebeurd niks. Bij de 
tweede komt er veel actie alsof het allemaal 
gemaakt kan worden.  
Maar er is ook de tussenweg. Actief zijn maar 
ook vertrouwen in wat je doet of je opgedragen 
wordt, samenwerken.. en er gebeurd meer dan 
je denkt.  
Zoals de feestleider tot zijn verbazing 
constateert dat de wijn toch niet op is maar dat 
zelfs de beste wijn voor het laatst is bewaard 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maaltijd van de Heer 
Deze morgen werd de maaltijd van de Heer 
gevierd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerk, daar zit muziek in…. 
Het favoriete lied van Klaas Bakker 
‘”Vaste rots van mijn behoud” 
Een commissielid las de motivatie voor  
waarna het door de gemeente werd  
gezongen.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar Henk. Dit is de 
vriend van Atse 
Postma van de 
Legedyk die trouw 
drie keer per dag zijn 
vriend bezoekt in het 
ziekenhuis.  
Loekie van Lune had 
het bloemstuk 
gemaakt.  
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Vesper 
In de avond werd 
een vesper gevierd.  
Daarbij werd 
gelezen uit Psalm 96 
en Matheus 25 vers 
14-31. Het verhaal 
van de heer die 
weggaat en zijn 

arbeiders talenten geeft. 
Bij terugkomst hebben 
twee de talenten 
verdubbeld en één heeft 
hem bewaard. 
Sake Mink en Etsje 
Posthuma regelden de 
vesper. Daarna werd 
gezamenlijk koffie 
gedronken.  

 

 
Collecte 
1e collecte was voor oecumene 
2e collecte was voor kerk 
 
 
Foardat wy nei hûs gongen waard songen:  

Heer wês by ús oant de oare kear.... 


