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Bijzonder weekeinde 
Zaterdag 13 en zondag 14 september was het 
weekeinde van de open monumenten.  
De stichting Âlde Fryske Tsjerken hield een 
manifestatie in Swichum en Wirdum.  
Hiervoor was in de kerk te Wirdum een 
tentoonstelling ingericht over het  Sint 
Jacobspad. 

 
Op zaterdag 13 september kwamen meer dan 
200 mensen onze kerk bezoeken, bekijken en 
er van genieten.  
 

Zondag 14 september. 
Meer dan 33 mensen van onze gemeente zijn 
nog op reis door Israël. Onze dominee treedt 
daarbij op als reisbegeleider.  
Omdat in Swichum een hagenpreek wordt 
gehouden is besloten om ons vanuit Wirdum 
daar bij aan te sluiten. Bij slecht weer staat in 
Wirdum de kerk ter beschikking.  
 
De dienst werd 
gehouden naast 
de Kerk in 
Swichum… het 
was prachtig 
weer en de zon 
scheen in ons 
gezicht…  
 

 
Dienst van de voorbereiding 
De voorganger heet 
ons welkom.  
Lied 20 vers 1 en 2 
wordt gezongen.  

 
Dienst van de 
schriften 
1e lezing:  Psalm 84. 
Daarin wordt beschreven hoe God voor iedereen 
zorgt. Zelfs de mus vindt een huis….  
2e lezing: Marcus 6 vers 6 –13. Jezus zendt zijn 
leerlingen de wereld in. Ze mogen niets 
meenemen en moeten zelf plek zoeken waar ze 
welkom zijn. Willen de mensen niet luisteren dan 
moeten ze weggaan en ‘het stof’ van hun voeten 
schudden.  
Ze krijgen de gave om zieken te genezen mee. 
Dan trekken ze het land in.  
 
Preek: De predikant benadruk dat de 
psalm  een soort pelgrimslied is. Je 
gaat onderweg en verlangt naar het 
doel. 3x staat er “gelukkig de mens….”.  
In de tegenwoordige tijd gaat het leven 
snel. Een jachtige wereld waar je snel 
allemaal dingen moet doen. Toch ligt 
het geluk bij de levende God en is het juist zaak 
om om je heen te kijken aandacht te hebben voor 
de mensen en de omgeving.  
Drie punten worden aangehaald:  
1. Als je op weg naar goed bent, voelt dat goed. 

Hoe voelen wij ons? 
2. Ook van binnen kun je pelgrim zijn. Dat geeft 

emotie, dat levert vragen op maar ook 
contacten en verbindingen. 

3. Pelgrimeren is een evenwicht vinden tussen 
het individu en de medereisgenoten. 
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Samen met elkaar… 
Voorbeelden zijn moeder Theresa, Menno 
Siemons, je opa en oma… die ook allemaal op 
weg waren. Hoe ben jij aangekomen of 
voortgegaan? 
 

Afsluiting 
De voorganger wees op de prachtige dag en 
omgeving en tipte aan dat dit meer een 
greidepreek was.  
 
De Opdracht en Zegenbede werd beantwoord 
met het zingen van Lied 456: 3: 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 
amen , God, Uw Naam ter eer! 

 

Medewerkers 
Voorganger:    Ds. Johannes van der Meer van 
de Doopsgezinde gemeente Mid- Fryslân  
Muziek: Brassband “Looft den Heer” Wirdum.  
Onder leiding van: Andries Kramer. 

 
 
Na de dienst was 
er  
koffiedrinken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

waarna iederéén weer de wereld introk. 
 
 


