
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 1 februari 2009  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSKE GEMEENTE 

Wurdum Fr e.o. 
Snein fan it Wrâlddiakonaat 

Snein 1 febrewaris 2009 

 
CESE is in oekumenyske organisaasje yn 
Brazilië. Dizze organisaasje wurket yn de 
efterôfbuerten fan in tal Braziliaanske stêden. 
De diakonij en de sindings- en misjonêre 

gemeente wurkje 
gear mei oare 
tsjerken yn de 
klassis foar dit 
projekt. Dizze snein 
wurdt in offisjeel 
begjin makke mei dit 
projekt. 
 

By it 
ynkommen 
fan de 
tsjerke 
wurde wy 
traktearre op 
fleurige 
Braziliaaske 
klanken fan 
de 
Brassband. 
De tsjerke is 
moai fersierd 
yn de 
kleuren giel 
en grien fan 
Brazilië. En 
as dat noch 
net genôch 
is drinke we 
earst in 
bakje kofje. 

De ferskate soarten Braziliaanske cakes litte 
har goed smeitsje. Bern en lieding fan ‘e 
sneinsskoalle komme ek even lâns foar wat fris.  
 

 
Tsjinst fan de tarieding 
Wy iepenje mei it sjongen fan Ps. 146: 1,3 en 4. 
Dêrnei folgje de bemoediging en it 
drompelgebed. 

 
Tsjinst fan de skriften 
1e lêzing:  Markus1: 14-20. Jezus rint lâns de mar 
fan Galilea en sjocht Simon en Andreas, dy’t 
harren netten útsmite. Hy seit tsjin har: “Kom, 
folgje my! Ik sil fan jimme fiskers fan minsken 
meitsje.”  
 
Preek: Yn in 
koarte 
oertinking 
wiist Ds. 
Wagenaar 
derop, dat 
wy ús by 
dizze 
Bibellêzing 
faak net 
hielendal losmeitsje kinne fan it byld, dat wy 
minsken yn ús netten fange moatte. Mar dat byld 
is net korrekt. De mar, it wetter, hat yn dit ferhaal 
de betsjutting fan gaos, ellinde, fertried. En Jezus 
is der op út om minsken út sokke sitewaasjes te 
heljen. Dêr giet it ek om by Wrâlddiakonaat en 
Sinding.   
 
 
It wurk fan Tsjerke 
yn Aksje – en it 
projekt dat no 
presintearre wurde 
sil – spilet hiel goed 
yn op dy betsjutting 
fan dit bibelferhaal. 
Yn in lân as Brazilië 
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hawwe minsken yn de sloppewiken hast gjin 
kânsen.  
 
De heer Louis Bakker (gemeenteadviseur Kerk 
in Actie interactief Noord-Nederland) vertelt ons 
daarna over het belang van het project CESE. 
Dat project richt zich op jongeren in stedelijke 
sloppenwijken. Het project waar Wirdum bij 
betrokken is, wil uitzicht op werk geven. Inmid-
dels halen zo’n 24 jongeren in Salvador  een 
inkomen uit het hergebruik van 
afval. Ze maken er onder andere 
speelgoed en sierraden van.  
 

Tsjinst fan it Dielen 
1e Kollekte: Wrâlddiakonaat en 
Sinding.  
2e Kollekte: Tsjerke 
 

Blommen 
De blommen geane nei 
Klaas Adema, Jacob 
Algerasingel.  
It blomstik is makke troch 
Ettje Posthuma. 
 
 
 

Sneinsskoalle 

Wilens binne de bern fan de sneinsskoalle wer 
by ús werom. De 
bern litte sjen, dat 
hja ek dwaande 
west hawwe mei it 
meitsjen fan 
dingen út ôffal: 
maskers fan 
aaidoazen, 
reinmeters fan 

plastic flessen, 
ûndersetters, 
sierraden lykas 
earbellen, 
earmbannen, 
halskeatlings. 
Hja  hawwe ek 
in halskeatling 
makke foar in 
famke fan de 

sneinsskoalle, dat hjoed foar it earst yn de 

Brassband 
meispilet. De 
sneinsskoalle is 
dêr wakker 
grutsk op.  
 
 

 
 

Tankgebed- foarbeden- stil gebed. 
Der wurde gebeden út Brazilië útsprutsen 
“Omdat we broers en zusters zijn” en “Vergeef 
ons ons egoïsme” (in bewurking fan it Us Heit, 
troch Leonardo Boff).  
  
As slotliet sjonge wy: “De Frede fan God”. 
Bemoedige troch de seine fan God ferlitte wy de 
tsjerke. 
 

Meiwurkers 
Tarieding:      Sindings Misjonêre Kommisje 
                      tegearre mei de Diakonij 
Foargongers: Ds. Hinne Wagenaar 
                      en dhr. Louis Bakker  
Alderling fan tsjinst: Sake Mink 
Diakenen:    Janny Lindeman en Gjalt Lindeboom 
Koster:         Jannie Smids 
Muzyk:        Brassband Wurdum 


