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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
PALMPASEN 

Zondag, 16 maart 2008 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organiste:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids-de Jong 
Ouderling van dienst: Teake Posthuma 

 
De Dienst 
Deze dienst stond in het 
teken van palmpasen. 
Reden dat de kinderen 
ook in de kerk waren.  
Afgesproken was dat 
iedereen deze zondag een grote tak zou 
meebrengen.  
Bijna alle gemeenteleden hadden aan dit 
verzoek voldaan en overal staken dan ook, 
soms zeer grote, takken boven de banken uit. 

 
Ds. Wagenaar 
sprak met de 
kinderen over het 
thema en 
iedereen, jong en 
oud, mocht naar 
voren komen met 

zijn tak en er 
ontstond een 
mooie loofhut. 
Dominee testte 
nog even met 
Guido en 
Hessel of door 
het dak van de 
hut de blauwe hemel nog zichtbaar was, zoals 
een goede loofhut betaamd, en dat was het 
geval. 
 
De tekst uit Matheus 21 1-11 ging over de 
intocht  in Jeruzalem. 

 

Bloemen 
De bloemen gingen naar Henry en 
Trudy Vink.  
Ze waren verzorgd door Griet 
Talsma.  

 
Collecte 
1e collecte is voor kerk in actie. 
2e collecte voor kerk. 
 

Bijzonderheden 
Jikke Wybenga 
vertelde een verhaal 
aan de  
kinderen van de 
kindernevendienst 
over 
Ezra en Nehemia. 
De stad Jeruzalem 
was hergebouwd en er werd een feest gegeven. 
Bij het Loofhuttenfeest voel je je verbonden 
met het volk Israël. 
Daarna zongen we het Palmzondaglied. 
 
Ds. Wagenaar verwelkomde Finse gasten in het 
engels. 
Daarna begon hij zijn preek met het boek ‘wij 
gaan op berenjacht’. Steeds komt dit gezin dat op 
jacht gaat naar de beer obstakels tegen. 
Bijvoorbeeld heel hoog gras, ze gaan er niet  
bovenover en niet onderdoor maar er door dwars 
door heen. 
 
Tijdens de uitleg vertelde de predikant dat Jezus 
toen hij kwam binnenrijden in Jeruzalem niet de 
weg nam van vechten of vluchten, dus niet 
bovenover of onderdoor ging. Hij had geen keus 
hij ging er dwars doorheen naar het centrum, de 
tempel in Jeruzalem.  
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Wat doen wij zelf in het leven? Hoe gaan wij 
met elkaar om als we bijvoorbeeld kritiek 
krijgen. Ontkennen we, gaan we vluchten of 
vechten? Dit is niet nodig want Jezus heeft 
zoals uit de komende diensten deze week blijkt, 
de weg voor ons geëffend. 
 

De kerk daar zit muziek in… 

Het favoriete lied was vandaag van  
Jannie van der Wal. Klaske Deinum las voor 
waarom het lied ‘Love by You’ van Joan 
Armatrading het favoriete lied van Jannie is. 
Het beschrijft de heftige liefdesgevoelens die 
iemand heeft voor een andere persoon. Daarna 
werd de CD ten gehore gebracht. 
 

Voorbede 
In de voorbede was er aandacht voor de familie 
Nauta en Henry en Trudy Vink. 
 

Palmstokken 
Daarna was het 
moment 
aangebroken dat de 
kinderen van de 
kindernevendienst 
de kerk weer in 
kwamen met hun 
met snoep versierde 

palmpasen-stok. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zegen en daarna… 
Na de dienst vormden de kinderen buiten een 
erehaag met de 
palmpasenstokken 
en konden de 
gemeenteleden 
deze stokken nog 
eens goed 
bewonderen.  
 

FESPER 
De jûns waard in fesper hâlden.  
Rom tweintich minsken wie byelkoar. Der waard 
lêzen út de Psalmen en de Bibel.  
It lêzen wie oer Jezus die yn Jerusalem wie en 
doe salve waard troch in frommiske. De feinten 
praten der oer en fûnen it jildfergriemen. Jezus 
fielde it en sei dat it in goeie saak wie want oer 
net te lange tiid soe hy der net mear wêze. Judas 
waar lulk en gie nei bûten. Hy gie niet de 
hegepryster en bea oan Jezus út te leverjen. Hy 
wachte in gaadlik momint ó.....  Dernei wie der 
tiid foar stilte..... 
Nei it bidden en it foarlizzen fan de minne dingen 
die der barre hawwe wy mei-elkoar it Onze Vader 
bidden.  
Nei it sjongen fan “Hear wês by ús oant de oare 
kear” is der noch gâns in skoft neipraat by it 
kofjedrinken.  
By de loofhut waard ek praat oer de kommende 
wike...... 


