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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

 Wirdum Fr e.o.  
 

Zondag 20 juli 2008 

 
Wolkom 
De âlderling fan tsjinst hjit elts fan herte 
wolkom. Mei nammen de gasten die fan fier 
komme. (famylje fan Griet Kielstra)  
 

Begin 
De voorganger vertelt dat hij nog nooit 
voorgegaan is in Wirdum. Wel herinnert hij zich 
dat ongeveer 25 jaar geleden hij hier is geweest 
om uitleg te geven over het evangelisatiewerk 
tijdens de Sneekweek. Dit gaat nog steeds 
door. Met name tussen 02.00 en 04.00 uur, als 
de kroegen uitgaan, hebben ze het daar heel 
druk met jongeren die langs komen.  
 
Na de begroeting zingen we het klein gloria. 
 
We beginnen met zingen van lied 101. ‘Ik let op 
reine harten…’ De voorganger geeft aan dat dit 
wellicht wat vreemd overkomt. Het is dan ook 
een vergissing. Hij had lied 100 in gedachten: 
‘Roep uit met blijdschap…’ 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst om aan 
hun project te werken. Deze keer zijn het maar 
twee kinderen.  

 

 

 
Dienst van de schriften 
Lezing: Lukas 15.  Het verhaal van de verloren 
zoon.  
  
Preek: De voorganger wijst op de poster die aan 
de preekstoel hangt. Een poster met het schilderij 
van Rembrandt met daarop de 
terugkeer van de verloren 
zoon. Het schilderij hangt in de 
Hermitage in Petersburg. Op 
de poster “Welkom Thuis”. Dit 
is een project van de PKN. Een 
werkgroep, waar de predikant 
deel van uitmaakt, werkt aan 
dit project om mensen weer bij 
de kerk te betrekken.  
Er wordt ingegaan op de tekst. 
De reactie van de zoon die thuisbleef is heel 
begrijpelijk. En toch… het neemt vaak tijd om je 
bestemming te vinden. Dat kan lang duren. Soms 
zijn mensen jarenlang God aan het zoeken. Maar 

moet de vraag niet 
zijn of jij je laat 
vinden door God? 
Jezus neemt de 
zondaars aan en 
daarin was hij in 
zijn tijd al uniek. 
Ook voor ons geldt 
dat wij onze 
bestemming 
moeten vinden. En 
vind je die dan voel 
je dat het goed is…. 
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Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt voorbede gedaan voor: 

- Sjoerd van der Woude die is 
opgenomen omdat het thuis wonen niet 
meer ging 

- De nabestaanden van mevrouw Abma 
die afgelopen week is gecremeerd. 

Gebeden is voor de kerk, de soldaten in 
Afghanistan (met het geweer in de hand is het 
erg moeilijk op te bouwen) en de wereld… 

  
Bloemen 
De bloemen gingen 
naar de familie 
Abma aan de 
Sjouke van der 
Kooistrjitte 10 in 
Wirdum  
 
Het bloemstuk was 
gemaakt door Lies 
de Jong 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Dhr. Cees van Wieren.  
Organist:   Bram Postmus 
Koster:    Wiebe Brouwer en 
                                       Jannie Lindeman 
Ouderling van dienst: Teake Posthuma.  
 


