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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Startzondag 28 september 2008 

KIJK DE KERK! 

SJOCH DE TSJERKE! 
 

Kijk de kerk! 
Met zijn eeuwenoude traditie, 

Zijn woorden van troost en bemoediging 
voor de weg die mensen door het leven 

gaan, 
vanaf hun geboorte tot het einde en verder. 

 
Kijk de kerk! 

Een huis waar iedereen welkom is, 
dat nog de sporen draagt 

van wie ons zijn voorgegaan, 
waar verleden en heden samenkomen. 

 
Kijk de kerk! 

Een huis van God en mensen. 
 

Dienst van de voorbereiding 
De dienst begint in de Fikarij. 
We worden welkom geheten en 
de koffie staat klaar.  
Deze zomer was er 
kinderdienst en die hebben 
iedere zondag gewerkt aan het 
project over de Schepping. Het 
werkstuk is gebaseerd op het 
lied uit Samen op Weg 216.  
Een prachtig bouwwerk is er van gemaakt. 
Adam, Eva in het paradijs, maar ook de slang 

en heel veel dingen die daar bij horen zoals een 
tuin met bloemen en slakken… Er boven zweven 
de sterren en de maan… een prachtig geheel. 
Een fotografe van het Fries Dagblad kwam een 
foto maken. Op 29 september werd die foto 
gepubliceerd in deze krant.  
De ouderling van dienst Martje Meier heet ons 
van harte welkom. Daarna vraagt de voorzitter 
van de kerkenraad om samen ‘de beroemde 

psalm 188 te zingen…’. Dit is “Lang zal ze leven”, 
want onze ouderling van dienst is jarig.  
We vertrekken naar de kerk.  
 
Het openingslied is Samen op Weg 216: “De 
earste dei dat God was sei…” 
 
Op de drempel… Wijst de predikant op het 
project van de kinderdienst. De schepping en 
daarmee het paradijs, “In Paradiso”. En dat is wat 
ook de kerk laat zien. De deuren staan open voor 
die wereld waar je naar verlangd. Al eeuwenlang 
en ook vandaag hier in deze kerk.  
 
Kinderdienst 
De kinderen komen naar voren en halen het licht 
en de Bijbel om naar de kinderdienst te gaan. 
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Deze week nog kinderdienst, volgende week 
begint de zondagsschool weer. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Marcus 12: 1-12. 
De gelijkenis van de eigaar 
van de wijngaard die de 
wijngaard verhuurde. Toen hij 
knechten zond om de 
opbrengst te halen werden 
die mishandeld. De 
volgenden werden vermoord 
en uiteindelijk werd zelfs zijn eigen zoon 
gedood zodat ze wellicht de wijngaard konden 
erven. Vraag is wat de eigenaar zal doen. Hij 
zal komen en de wijnbouwers ombrengen. 
Jezus vraagt: “De steen die de bouwers 
afkeurden is de hoeksteen geworden”. Ze 
durvend Jezus niet gevangen te nemen om de 
reactie van het volk.  
2e lezing: I Petrus 2: 1-6. 
Jou jim dan by Him, de 
libbene stien dy’t troch de 
minsken wol âfkard is,mar 
earste keur is bij God. Lit 
jimme sels  ek as libbene 
stienen foegje yn in geastlike timpel.  
 
Preek: Die begjint mei de fraach “Hawwe jimme 
allegearre in stien meinommen?” In protte 
minsken wol. 
It tema fan dit jier is: “Sjoch de tsjerke”. Net yn 
de sin fan grutsk wêze op.. mar wol yn de sin 
fan dat wy wat te fertellen hawwe yn dizze 
wrâld”.  
Dan moatte wy ús ôffreegje wat wy sjogge. Net 
nei hoe wy elkoar sjogge mar just wat wy bûten 
sjogge en hoe wurde wy sjoen? Hoe binne ús 
rúten? Smoarch, beslein of helder.  
It tema fan dit jier sil útwurke wurde troch de 
âlderlingen. En in belangrike fraach is dan wat 
ferwachtsje oaren fan ús? Hoe wolle wy der út 
sjen? Dan komt it byld fan de stien. Wat soms 
fuortsmiten wurd kin wol ris tige wichtich wêze. 
It kin wol de hoekstien wurde. Bouwe wy op die 
hoekstien? Binne wy de stienen der omhinne?  
De wrâld lit in protte minne dingen sjen. Jeie op 
jild, it ynklauwen, flink itte, seks, status, macht... 
Mar de tsjerke is baut op gerjochtichheid, 
fermoedsoening en de minste wêze wolle.  

It is kieze foar de goeie kant. Jins stien bydrage 
wolle om goed troch it libben te gean, tsjinwicht 
te jaan.  
Fan ús wurd frege gjin deade stien mar libbene 
stienen te wezen.  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Diaconie. 
2e Collecte:  Kerk. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar: 
Isaak en Richt Cuperus 
omdat hun zoon is 
geopereerd.  
  
Het bloemstuk is gemaakt 
door: Etsje Posthuma.  
 

Jaarthema 
Het jaarthema is: Kijk de Kerk. Sjoch de Tsjerke.  
Buiten de kerk ligt een grote (hoek)steen. Ieder 
kan zijn eigen steen daarbij leggen en, als je dat 
wilt, vertellen waarom het die steen is die je erbij 
legt. Het symbool ligt letterlijk buiten de kerk 
omdat wij in de wereld willen staan. We hebben 
wat te bieden.  
De kinderen 
komen de kerk 
weer binnen en 
ze hebben 
allemaal een 
steen 
opgeschilderd. 
Die blijven eerst 
in de kerk om te 
drogen en 
komen daarna bij het symbool, de hoeksteen, te 
liggen.  
Gezongen wordt gezang 320: 1,2,3. “Zing een 
nieuw lied voor God de Here…” 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gedankt voor de kinderen en de 
gemeenteleden.  
Er wordt gebeden voor de gemeente, de wereld 
en dat ieder zijn steen bij mag dragen in deze 
wereld.  
Afgesloten wordt met het samen bidden van het 
“Onze Vader”.  
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Slotlied 
Als overgang van het jaarthema van vorig jaar 
“De kerk, daar zit muziek in” zal nog één keer 
een favoriet lied worden 
aangekondigd. Mevrouw de 
Ruiter-Hoogstra kon dat vorig 
jaar niet doen in verband met 
ziekte. Nu is ze aanwezig en 
wil graag vertellen wat haar 
favoriete lied is. Frou de 
Ruiter-Hoogstra fertelt dat sy 58 jier lyn yn 
Wytgaard wenjen kam út Berltsum. Sy gongen 
mei nei de kapel yn Wurdum. Sy krige 3 famkes 
en ien jonge. De bern gongen nei de kristelike 
skoalle en sels gongen sy nei de ferienigingen. 
Yn meart 1980 krige dochter Anneke in slim 
ûngemak. Dêr is sy nea goed fan hersteld. 
Eltse Woansdei en sneine middei giet frou de 
Ruiter nei har ta yn Burgum. Wat puzzelje, 
kofjedrinke ensf. En geane sy wer út elkoar dan 
nimme sy ôfskie mei de wurden:  
Hear wês mei ú oant in oare kear. 
Wy sjonge: 

Hear, wêz mei ús oant in oare kear, 
wol oant wersjen oer ús weitsje, 

lit gjin kwea ús rigen reitsje, 
Hear, wês mei ús oant in oare kear.  

  
Bûten lizze in protte minsken in stien. In tal 
minsken die nei Israël west hawwe haw in stien 
derwei mei nommen. Tjitte Talsma hie in 

ferstienne stik hout 
út Texas by him. De 
fam. Turkstra in 
stien út Ozd, 

Roemenië en sa wine der 
mear minsken die harren 
ferhaal diene.....  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Bernard Abma (Tersoal) 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Martje Meiers 
Diakenen: Bea Koornstra en  

Frieda Wybrandy 
Kinderdienst:  Sietske Visser, Jannie Ydema. 
  Jannie Veenstra. 
De voorbereiding van deze dienst was in handen 
van: Arie Dol, Martje Meijers en Koosje Reitsma. 
Kinderoppas werd verzorgd door Lies de Jong.  
 
 


