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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
School en Kerk dienst 

Zondag 14 februari 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

Het thema van de dienst is 
warmhartigheid. Bij binnenkomst 
ontvangt iedereen een mooie 
kleurige liturgie. De ouderling 
van dienst Teake Posthuma 
heet iedereen van harte welkom 
en wenst iedereen een fijne 
dienst. 
Daarna zingen we het lied " 
Wes wolkom allegear"  

Dominee Wagenaar en kinderen van de Arke 
spreken het bemoedigings- en het 
drempelgebed uit . 
Hierna vertelt Dominee Wagenaar over het 

thema van deze dienst. Op 
de school zijn de kinderen 
bezig met een project over 
de noordpool. In de kerk 
staat een tent als symbool 
voor de expeditie.  
We bidden om ontferming en 

zingen het lied Dit is de dag in 3 talen. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Marcus 2 : 1-12 
Dominee leest de woorden uit de bijbel en 
vertelt daarna over het verhaal van de 
verlamde. Hij werd door zijn vrienden niet in de 

steek gelaten, zij 
ontfermden zich juist 
over hem. Een verhaal 
over barmhartigheid. 
Na de uitleg wordt er 
gezongen het lied van 
de "Vier mannen en 
een zieke vriend" 
 
Daarna wordt het 
verhaal verteld van De  

 
IJskoningin. De gaat over twee 
buurkinderen die veel van elkaar 
houden. Wanneer de buurjongen 
Kai wordt meegenomen door de 
ijskoningin gaat zijn buurmeisje 
Gerda hem zoeken. Zij vindt en 
redt hem uiteindelijk door haar 
liefde en door haar tranen smelt 
de ijspegel in zijn hart.  
Dan zingen 
we het lied " 
Liefde doet 
mensen 
leven". 
 
 
Er werden 
hartsnoepjes 
uitgedeeld. 
 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte: Eredienst en kerkmuziek.  
2e Collecte: Kerk 

De diakenen worden geassisteerd door kinderen 
van De Arke. 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: De 
Arke 
  
Het bloemstuk 
was gemaakt 
door:   Gina 
Turkstra.  
In het bloemstuk 
was het thema 
mooi verbeeld, 
de 
zuidenwindlelies 
gaven de kou 
weer, de amaryllis lijkt op een geopend hart en 
de rozen zijn de bloemen van de liefde. 
 

Heenzending en Zegen 
We ontvingen de zegen van de predikant die 
we bevestigden door met elkaar drie keer een 
AMEN te zingen.  

 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:           Janny Smids.  
Ouderling van dienst: Teake Posthuma  
Diakenen: Frieda Wijbrandi Gjalt 

Lindeboom 
 


