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               PROTESTANTSE GEMEENTE 

    Wirdum Fr e.o. 
Snein 8 novimber 2009  

“ZENDINGSZONDAG” 
 

Doe’t wy by de 
Tsjerke kamen 
wie dat in 
fleurich barren. 
Ien wie op de 
‘feestfiets’ 
kaam...  
 

 
Wolkom 

De âlderling fan tsjinst hjit ús allegearre fan 
herte wolkom! 
 

De Dienst 
Tekst: II Samuel 13, 1-22 Het verhaal van de 
zoon van David Amnon die verliefd wordt op 
zijn halfzuster Tamar en haar verkracht. Daarna 
zet hij haar de deur uit. Daarmee wordt Tamar 
buiten de maatschappij gezet.  
Dit verhaal wordt naast dat van een Afrikaanse 
man Dumisani Rebombo gelegd. Hij verkrachtte 
op jonge leeftijd een 15 jarig meisje. Jaren later 
gin hij nadenken over zijn daad. Hij spoorde de 
vrouw op en bood haar excuses aan. De vrouw 
accepteert zijn excuses en geeft hem de 
opdracht om andere mannen ervan te 
overtuigen dat zij dat niet moeten doen. 
Rebombo werkt nu bij een 
hulpverleningsorganisatie voor slachtoffers van 
seksueel geweld. Met zijn verhaal brengt hij de 
discussies op gang.  

Ook binnen ons eigen dorp en gemeente komt 
machtsmisbruik voor. Het blijft dan zaak om dat 
te stoppen.  
Seksualiteit tussen mensen die van elkaar 
houden is iets moois waar je van mag genieten.  
 

Bijzonderheden:  
Het thema van de preek 
was:  
“DOORBREEK DE STILTE”   
Praat over erge dingen, over 
sexsueel misbruik met 
vertrouwde mensen en met 
God.  

 
ZENDINGZONDAG 

Sake Mink en Wiebren Jongbloed vertellen van 
het werk van de zending. Als voorbeeld wordt 
genoemd het ondersteunen van het project om 
het (sexueel) geweld in de gezinnen in Zuid 
Afrika bespreekbaar te maken.  

 
VOORBEDE 
 We ha û.o. bidden foar Diuwke 
Drost dy’t foar de 2e kear nei it 
sikehûs moast nei de fal fan it 
hynder en ek foar Henry en Truddy Vink. Truddy 
har mem is stoarn. 
Fjirder ek foar alle minsken dy’t te meitsjen krigen 
ha mei seksueel misbrûk/geweld.  
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Bloemen 
De blommen 
gyngen 
hjoed nei  
Diuwke 
Drost. 
 
 

Collecte 
1e collecte:  Zending 
2e collecte:  Kerk.  

 

 
Medewerkers 
Voorganger: Ds.H.T.Wagenaar   
Muzikale medewerking:  Brassband  

‘Looft den Heer’.  
Koster:   Janny Lindeman en  

Johannus Koornstra. 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong 
Lezingen en gebeden: Wiebren Jongbloed en 
Sake Mink (leden zendings/missionaire 
commissie) 

 
 
 

 

 
 


