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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

                   Wirdum Fr e.o. 
5e zondag na Epifanie 

Zondag 8 februari 2009 

 
Een Kerk-School- en 
Doop Dienst 
En het dopen van twee 
kinderen… 
Dat maakte dat het druk was 
in de kerk… zo’n dienst 
willen veel mensen 
meemaken!! 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet ons van harte 
welkom.  
We zingen met elkaar:  
“Wês wolkom allegear...” 
De voorganger spreekt de bemoediging en het 
drempelgebed uit. 
  
Kyrie – Gebed om ontferming 

Nanne, Esther 
en Nynke 
spreken met de 
voorganger het 
kyrie uit. Wij 
antwoorden met 

het herhalen van de laatste zin.  
Vanwege alle pijn  
Bij mensen groot en klein,  
Heer wil bij ons zijn…. 
Heer wil bij ons zijn. 
 
Vanwege groot verdriet 
Gij zijt toch die het ziet, 
Heer vergeet ons niet… 
Heer, vergeet ons niet. 
 
Vanwege zoveel nood, 
in het klein en in het groot, 
Heer, verjaag de dood. 
Heer, verjaag de dood.  

  
We zingen: “Lof zij de Heer”.  
 

Dienst van de schriften 
Dan zal de voorganger uit de Bijbel lezen maar… 
vanuit het koor komt 
veel lawaai… en 
een man in een 
mantel van dierenvel 
komt er aan lopen, 
stok in de hand… 
het is Johannes de 
Doper…. en die 
sjocht om him hinne. 
In pear wike lyn ron 
hy de tsjerke út en 
ropte ús ta: HIJ (= 
Jezus) KOMT!!! 
En no fertelt hy dat 
Jezus kommen is. 
Juster kam Jezus 
bei him en frege oan Jehannes om him te dopen. 
Dat woe Jehannes net mar it moast wol!. En doe 
Jezus doopt wie kam der in do en gie op syn 
skouder sitten en der kam in stim (Jehannes wit 
net wer die wei kam....) en die sei klear en dúdlik 
dat dit syn soan wie!!!! 
Doe Jehannes fierder soe om elts te fertellen fan 
Jezus it dopen en om de minsken die doopt 
wurde wolle te dopen.... kam hy dôchs werom... 
Hy hie wat foar ús. In kanne mei wetter út de 
Jordaan. Kinne wy mei itselde wetter dope as dat 
hy docht....  
De foargonger nimt it wette oan. 
Elts yn tsjerke sit stil te lústerjen nei Jehannes!! 
 
Dan lêst de dominee Matteüs 3: 1-17. En dat giet 
krekt oer wer Jehannes it oer hie.  
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Preek: De voorganger blijft in het midden van 
de kerk. Hij gaat met ons in gesprek en de 
vraag is wat de doop betekent.  
Hessel weet het antwoord: “Dan komt een 
kindje bij God”. Jolien  vertelt: “Dan hoort het 
kindje bij God”. De grote mensen weten nog te 
vertellen dat het hoort tot de traditie. Het is een 
belofte van ouders aan God om voor hun kind 
te zorgen, het kind op te laten groeien in de 
traditie van kerk en geloof. Het water staat 
daarbij voor het ‘door de dood overgaan naar 
het nieuwe leven”. Ook is het dopen het tonen 
van dankbaarheid en blijdschap en de vraag 
aan God om het kind te beschermen en er voor 
te zorgen.  
Wij gaan ons nu verzemelen om het doopvont 
voor de doop van twee kinderen. Amen.  
 
Janke Velda 
speelt voor ons 
op het 
keyboard. En 
dat doet ze zo 
mooi dat ze er 
applaus voor 
krijgt!! 
 

Dopen 
Onder het zingen van : 
“Jouw leven staat aan het begin,  
het heeft nog geen herinnering 
het is zo weerloos en zo klein 
Je weet nog niet hoe het zal zijn…” 
worden de twee kinderen de kerk binnen 
gebracht.  
 
Presentatie: 
Hier in Gods huis zijn binnengebracht: 
Rienk Wim Sietze zoon van Jan-Sietze 
Brouwer en Laura de Jong 
en 
Remco zoon van John en Ylona Douw-Lem.  

 
De ouders 
lopen trots 
bij de rijen 
mensen 
langs om 
hun 
prachtige 

kind te laten zien. 
Niemand wil dit 
missen!!! 
 
De kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 
zingen:  
“Klein, klein kindje, je 
wordt vandaag 
gedoopt, God wil ook 
voor jou zorgen.  
Hij geeft je nieuw hoop. 
 
Klein, klein kindje,  
Je hoort er nu ook bij, 
Mag met God verder 
leven. 
Hij zegt ‘Je hoort bij 
mij’.” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ouders 
De vaders lezen het ‘Gedicht voor ons kind”.  
 
 
 
Het doopwater 
De voorganger legt uit dat 
het doopwater echt komt uit 
de bronnen van de 
Jordaan. Het water is uit die 
bron gehaald door de pake 
en beppe van Rienk toen  
een groep gemeenteleden 
vorig jaar in Israël zijn 
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geweest.  
Het water wordt in het doopvont gegoten. 
 
Doop 

De kinderen 
worden 
gedoopt.  
De ouders 
leggen de 
gelofte af: 
Beloven 
jullie om 
Rienk en 
Remco die 
aan jullie 

zijn toevertrouwd met liefde en zorg te 
omringen? 
Beloven jullie hen op te voeden in de geest van 
het evangelie van Jezus Christus? 
En beloven jullie hen trouw te blijven welke weg 

zij in de 
toekomst ook 
zullen gaan? 
Alle ouders 
antwoorden: 
Ja, dat beloof 
ik!! 
 
 
 

De gemeente wordt gevraagd: 
Gemeente, wilt U Rienk en Remco 
naar uw vermogen 
helpen groeien in het geloof 
En wilt u hen help Christus na te volgen? 
De gemeente antwoord: Ja dat willen wij! 
 
De doopkaars en de 
koopkaart wordt aan de 
ouders overhandigd.  
De kinderen geven een 
prachtige boom met 
daaraan allemaal 
waterdruppels. Deze 
boom mogen de ouders 
meenemen.  

 
De namen van de kinderen zijn 
bijgeschreven in de kapel. De 
diaken van dienst brengt een 
kaarsje naar de kapel.  
 

Overlijden 
De gemeente wordt gevraagd te gaan staan.  
Er wordt medegedeeld dat na een ernstige ziekte 
op 6 februari 2009 is overleden ons gemeentelid 
frou Wobbes – Veenstra op de leeftijd van 61 
jaar. De kaart wordt voorgelezen en er wordt 
verteld dat op dinsdag 10 februari een 
herdenking zal worden gehouden in deze kerk.  
Na een moment van stilte wordt het lied van 
Hanna Lam gelezen: 
De minsken fan foarbei 
Wurde net ferjitten. 
Sy binne yn in better witten…..” 
 

Tegelijk ontsteekt de diaken fan dienst een lichtje 
in de kapel… 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: is voor het JOP 
(Jongerenwerk) 
2e Collecte: is voor de kerk 
De diakenen worden geholpen 
door Hidde, Siebe en Johan.  
 
Tijdens de collecte speelt 
Annerieke Brouwer, (voor de 
kleine Rienk is dat tante 
Annerieke) 
gitaar en 
zingt ze 
“Heer uw 
licht en 
liefde 
schijnen”…  
Annerieke 
krijgt een 
groot 
applaus. 
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Bloemen 
De bloemen gingen 
naar de 
doopouders.  
Het bloemstuk is 
gemaakt door 
Neeltje Hellinga.  
 

 
 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De dominee 
gaat voor in 
gebed. 
Daarbij 
krijgt hij 
hulp van 
Gernanda, 
Ruben en 
Siska 
 
Gebeden wordt voor: 
- Gerardus Wijbenga die geopereerd is en 

moet revalideren. 
- Frou Nauta die weer is opgenomen en voor 

haar man Ben Nauta.  
- Dhr. Wijmenga die ernstig ziek is.  
- Fam Wobbes in verband met het afscheid 

dat ze moesten nemen van hun vrouw en 
moeder.  

 We sluiten af door het samen bidden van het 
onze vader.  
 

Zegen 
Hierna krijgen wij de zegen…..  
Onze voorganger vertrekt omdat hij over 15 
minuten voor mag gaan bij een dienst waarin 
de maaltijd van de Heer wordt gevierd.  
Hierna zingen de kinderen nog een prachtig lied 
en wij mogen meezingen: 
 
Wa makke de slak en de 
kakkerlak? 
Wa makke mot en kat en rot? 
Wa makke skries en snip en 
ljip? 
Wa hat ús dat jûn? 
 
Wa makke lân en strân? 
Wa makke klaaigrûn, greide- en reid? 

Wa makke wyn en sinneskyn? 
God hat ús dat jûn! 

 
Dernei koene wy allegearre de âlders felisitearje 
en de bern noch ris 
in kear besjen! Doe 
kamen âld en jong 
byelkoar....  
 
En om it wachtsjen 
makkelik te meitsjen 
dielden de bern 
koekjes út yn de 
foarm fan 
wetterdruppels. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Geartsje van der Meer 
Diakenen: Frieda Wijbrandy 
En de leiding van CBS ‘De Arke”.  
 


