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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Zondag 3 mei 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Intochtlied is Psalm 66 vers 1 en 2 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing:  Ezechiel  34 : 1-11 
2e lezing:  Johannes 10  1 - 16 

 

Preek:  
Het thema is leven en overvloed. Zo is de liefde 
van God.  Het is de bron van ons leven. Het is  
overvloedig als een fontein. 
Ezechiel vertelt over het bestaan van schapen 
en mensen, over hoe we verdwaald kunnen 
raken, ziek en gewond kunnen worden. Ook 
kunnen we dieven en rovers worden. Maar dat 
komt voort uit angst. Je vraagt je dan af hoe je 
de ander kan gebruiken.  
God zegt ik zal zelf naar mijn schapen om zien, 
naar hen op zoek gaan, en hen genezen. Jezus 
zegt ik ben de goede herder. Ik zal er zijn voor 
jullie om leven te geven en overvloed. Hij is de 
deu,r daar kun je door heen gaan. Je kan ook 
over de muur gaan en als een rover de volheid 
pakken. De kernvraag is hoe herkennen wij de 
heer in ons bestaan.  Waar horen we de stem 
en waar zien we de tekenen? 
 

 
Dit wordt gezien daar waar verlangen is naar 
heelheid en genezing, daar waar we ons er niet 
bij neerleggen dat we dieven en rovers worden. 
We kunnen in het hier en nu laten zien dat het 
koninkrijk komt. We bespeuren dan al iets van de 
volheid. Eens zal de volheid compleet zijn en de 
mensen niet meer bang zijn. De heer is ons zelf 
de weg voorgegaan.  Laat los en probeer niet 
vast te houden maar vertrouw op de liefde van 
God. Zo mogen wij herder worden in deze 
wereld. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Jubileum collecte PKN 
2e Collecte: Kerk onderhoud gebouwen 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gebeden voor de slachtoffers van het 
drama op koninginnedag. Toen reed er een auto 
met hoge snelheid dwars door de menigte die 
onze Koningin stond toe te juichen in Apeldoorn. 
Daarbij kwamen 7 mensen om het leven 
waaronder de dader….    
  
 

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
Paulien 
Meijers. Zij is 
net weer 
terug van het 
hulpverlenings-
werk wat zij deed in 
Afrika. Paulien was in de 
kerk en dat gaf de kans om haar samen met het 
bloemstuk op de foto te zetten.  
Het bloemstuk was gemaakt door Lies de Jong.  
 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 3 mei 2009  

2 

Zegen  
Na het ontvangen van de zegen zongen we het 
1e en 6e vers van het Wilhelmus 

 
 
Na de dienst was er gelegenheid om koffie te 
drinken. Daarbij werden veel gesproken en een 
drietal ging nog even aan de studie??  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds.T.Hibma  (Winsum) 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Lindeman en 
   Johannes Koornstra. 
Ouderling van dienst: Martsje Meijers 
Tweede ouderling Janke Riemersma 
Diakenen: Frieda Wijbrandi en 

Bea Koornstra 
Kinderdienst:   Sietske Visser 
 


