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                PROTESTANTSE GEMEENTE 
Wirdum Fr e.o. 

PINKSTEREN 

Zondag 31 mei 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
Welkom door de ouderling van dienst Arie Dol. 
Als openingslied is gezongen Gezang 242 vers 
1 en 3 
Na de bemoediging, stil gebed en 
drempelgebed zijn de verzen 6 en 7 gezongen. 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Handelingen 1, 21 - 26 
2e lezing: Handelingen 2, 1-13 
 
Preek: De procedure voor het kiezen van de 
11e discipel is een andere dan die binnen onze 
kerk wordt gehanteerd voor het kiezen van 
nieuwe ambtsdragers.De 11e apostel werd door 
het lot verkozen werd. Toch is ook duidelijk dat 
de 11e apostel bekend was met alles wat Jezus 
op aarde gedaan had en zeer alles van zeer 
nabij had meegemaakt. Het is niet zo dat het lot 
bepaalt wie de nieuwe ambstdragers zijn. Dit 
past niet in de traditie van onze kerk. De dag 
dat de apostelen zich verstaanbaar konden 
maken aan allen, ook zij die een andere taal 
spraken was de dag waarop de Joden het 
oogstfeest vierden. Dit verklaart waarom 
sommigen zeiden dat de discipelen dronken 
waren. Het was ook de dag dat Gods woord 
voor iedereen te verstaan was en het geeft het 
belang van het spreken van je eigen taal aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De kinderen komen terug van de 
kindernevendienst en de diakenen Bea Koornstra 
en Auke Wiersma, door omstandigheden beide 
niet aanwezig worden losgemaakt. Germ van 
Lune en Janny Veenstra worden herbevestigd en 
Tjitske Visser en Wiebren Jongbloed worden 
benoemd tot diaken door het bevestigend 
beantwoorden van de vragen en het afleggen 
van de gelofte. 
Dit wordt bezegeld met de handoplegging. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente aanvaardt de benoemingen.  
 
 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Zending 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt o.a, gebeden voor de aftredende en 
nieuwe ambtsdragers.  
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Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: de 
ambstdragers 
die vandaag 
losgemaakt zijn, 
Bea Koornstra 
en Auke 
Wiersma 
  

 
Na de dienst 
ontvangen de 
nieuwe en 
herbenoemde ambtsdragers van de kinderen 
een windmolen, ten teken van de wind die op 
Pinksteren door het huis ging en als stuimulans 
om de wind te laten waaien, door je hoofd, je 
gedachten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar.  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen:         Jannie Lindeman en Hinke  
                          Meindersma 
Kindernevendienst: Sietske Visser en Jannie 
                                Feensta 
Gelegenheidskwartet/trio:  Teake, Geartsje en 
                                           Linda 
 


