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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

KERSTDIENST 25 januari 2009 

1e Kerstdag
 
Ds.Hinne Wagenaar 
laat ons een klein 
kippe-ei zien en 
vertelt dat dit de 
derde keer op rij is 
dat hij,na een een 
poos zonder eieren, 

juist met Kerst  zo’n ei vindt.  
 

Dienst van de voorbereiding. 
Wij gaven elkaar de Vredegroet. 
Tijdens de voorbereiding werden alle coupletten 
van het projectlied voor Advent en Kerst 
gezongen 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Jesaja 9: 1 – 6 door Fokje Leistra 
2e lezing: Lucas 2: 1 – 20 door Tineke 
Wassenaar 
3e lezing: Johannes 1: 1 – 5.  
 
Preek:  
Gods licht schijnt overal. Vandaag de dag ook? 

Kun je dat zo zeggen? Gods 
licht schijnt overal. Hoe 
kunnen wij dat zien? We 
kunnen het zien niet alleen in 
grote dingen, maar ook in 
kleine. Soms moet je leren te 
beseffen dat het licht schijnt 
ook al is het donker. Gods 
kracht is niet dictatoriaal, 
overmachtig, maar Gods licht 
is kwetsbaar. Het licht schijnt 
in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen. 
 Na de stilte zong Henny 
Holwerda “The First Noël”. 

 

Dienst van het Delen 

De grote groep kinderen van de 
kindernevendienst kwam terug en liet hun 
zelfgemaakte ritme-instrumenten (gevuld met 
smarties!) horen. 
 
1e Collecte: Kinderen in de knel 
2e Collecte: Voor de kerk 
 

Adventsproject  
 Bij de lantaarns die de tijdens  Advent door de 
dorpen van onze gemeente gingen, waren 
cahiers gevoegd. In deze cahiers konden de 
mensen een groet, gedicht of dergelijke schrijven 
voordat ze de lantaarn weer door gaven. Leden 
van het  Praathuys gaven hiervan een 
bloemlezing. 
De cahiers zullen ter inzage liggen in de kapel. 
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Henny Holwerda zong “Gabriëla’s Song”.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Voor het 
Slotlied 
declameerde 
voormalig 
kastleinske 
Wiep Duhoux 
het gedicht “It 
kastleinske”van 
Tiny Mulder. 
 

 
Bloemen. 
Het bloemstuk was gemaakt 
door Fokje Tolsma - 
Wynia 
 

 
 
 
 

 

Medewerkers 
Voorganger: Ds. Hinne Wagenaar    
Brassband Wirdum begeleidde de 
samenzang  
Koster:  Jannie Smids   
Ouderling van dienst:Jannie Veenstra 
 
 

 
 

  
 
 


