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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
STARTDIENST 

Zondag 12 september 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 
Kofje....  

Foar de tsjinst 
wie der foar 
elts kofje of 
tee mei in 
soeske... en 
foar de bern 
ranja mei 
spekjes... 
hoewol de 
soeskes 

fansels ek tige 
lekker binne...  
En fansels is der 
dan in hiele protte 
om efkes te 
bepraten....troch 
jong, wat âlder en 
de wat âlderen...  
Efkes nei healwei 
tsienen socht elts 

syn plak op... en 
ûndertusken spile 
Albert Minnema op 
de piano..  
Dernei wie der CD 
muzyk mei it 
nummer “Hope” 
troch Siphiwo 
Ntshebe (mei in 
boadskip fan hoop 

troch Nelson Mandela). 
 
De tsjinst stiet in it teken fan de hoop. 
 
De âlderling fan tsjinst Jelle de Jong hjit ús 
allegeare fan herte wolkom en winsket elts, út 
namme fan de tsjerkeried, in goeie tsjinst.  

 
Wy sjonge:  

“Dit lied begroet een mens van morgen, 
Reikhalzend, tastend naar een dag geschonken 

zonder zorgen 
een goddelijk gebaar,”… 

 
Na de bemoediging en het Drempelgebed zingen 
wij een loflied: 

Dit is de dag,  
die de Heer ons geeft.  

Weest daarom blij 
en zingt verheugd…  

 

Dienst van de 
schriften 
De kinderen mogen naar 
voren komen en er wordt 
een verhaal 
voorgelezen. Het gaat 
over  meneer de Hoop. 
Die zit de hele dag in zijn 
huisje. Dat huis wordt steeds slechter. Er zitten 
gaten in de muren, het lekt maar meneer de 
Hoop kan er niets aan doen en zit alleen maar 
voor het raam. Hij houd de moed erin en blijft 
hopen. Iedere dag opnieuw.  
Als hij op een dag even suiker leent bij een 
buurman vertelt hij van zijn hoop op hulp bij het 
opkappen van zijn huisje…  
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Die zaterdag gaat de bel. Voor de deur staat de 
buurman met nog veel meer mensen. Met 
elkaar gaan die zijn huisje opknappen. Meneer 
de Hoop is heel blij met zijn buren. Als ze 
vertrekken verteld de buurman dat meneer de 
Hoop de volgende keer wel wat moet doen. 
Anders zouden nooit weten dat ze hem konden 
helpen.  

 
 De 
kinderen 
blijven 
daarna in 
de kerk 
en gaan 
in de 
kapel 
met 
elkaar 
aan het 
kleuren. 

En ja.. der wienen ek noch wol in pear 
soeskes... Efkes letter net mear...  
 
De lezing is uit Lucas 15 1-10. Dat gaat over 
het verhaal dat Jezus vertelt van de herder die 
één van de honderd schapen kwijt is. Hij gaat 
zoeken om dat schaap en geeft een feest als 
die is gevonden. Net zo gaat het bij de vrouw 
die een drachme kwijt is. Ze zoekt in het hele 
huis en geeft ook een feest als ze hem vind…. 

 
 Dan binne der 
twa minsken. 
De iene fertelt 
dat sy in 
optimist is… 
‘Sjoch no wat 
der allegearre 
goed 
giet…safolle 
aardige  
minsken…de 
frouwe-

emansipaasje is goed beteard,  En de 
pessimist: “It giet ommers net goed... allegearre 
ellinde, oerstromingen yn Pakistan, geweld, 
minsken slagge op elkoar yn en meitsje 
oarloch, it komt allegearre ferkeard... “ 
 

Preek: 
Twa posysjes segen en hearden wy krekt. En 
sitte dy twa stimmen ek net faak yn ússels.. 
Soms lit wy ús ek wol wat mei slepe troch de 
berjochten. Wy hoege net allinnich te sjen nei wat 
der bard. It giet ek oer de gerjochtheid fan ús 
sels. Hoop is ek in soart dwaan omdat it goed is.  
De hoeder die syn iene skiep siket en de oaren 
derfoar efter lit. It dat wol fan dizze tiid?  
De frou die it hûs oeral hellet foar ien drachme... 
en dan in feest jout mei al har freondinnen en 
buorren. Grif wie it feest djoerder dan de 
drachme... 
Kin dat wol út? Soenen wy dat ek sa dwaan?  
Hoop hat net te krijen mei berekkenjen. By God 
giet net ien ferlern. Net kalkulearje... Wy dogge it 
oars. Fan út hoop wat dwaan. Út de stoel 
komme. At je wat dogge krije je energie.  
Dit is de start fan it winter seizoen.  
Wy kinne ús oefenje yn gerichtheid fan hert en 
siel wat it resultaat ek is!! 
 
Grytsje Tolsma en Mathilde Wassenaar spilje 
prachtich op de fluit.  
 
We zingen Lied 482: 

“De eersten zijn de laatsen, 
wie nakomt gaat voorop 

zij moeten zich niet haasten 
die leven van de hoop”.  

 

Dienst van het Delen 
Linda Jongbloed laat zien wat de kinderen tijdens 
de kindernevendienst deze zomer hebben 
gedaan. Ieder zondag werd er een spannend 
Bijbelgedeelte besproken. Vervolgens werd daar 
een tekening of kleurplaat bijgemaakt. De 
schipbreuk is na gespeeld. Van al het werk is 
voor ieder kind een map gemaakt die ze vandaag 
mee krijgen. De kleurplaat van vandaag 
(voorkant liturgie) mogen ze er thuis nog in doen.  
De volgende keer is het weer zondagschool.  
 
Presintaasje fan it jier programma 
Der wurd stil stien by alles wat der op priemen 
stiet foar it kommende winterskoft. Yn it 
tsjerkeblêd is dat ek werom te finen.  
Foar elts fan ús jild dat at je ergens oan 
meidogge je neitinke, minsken treffe, elkoar 
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ynspirearje.. Dat makket dat je út de stoel 
komme, aktyf binne en energie krije!!!  
Elts is wolkom! 
 
1e Collecte: Missionair werk 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt gedankt voor de gemeente en het 
werk dat er gebeurd. Een zegen wordt 
gevraagd voor het nieuwe seizoen. Dat wij 
wijsheid krijgen, inspirerend zijn… 
We sluiten af met het Onze Vader.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar: Hiltsje Bergsma  
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door: 
Lieuwkje.    
 

Heenzending en 
Zegen 
Als slotlied zingen wij: 
`Wij gaan op weg langs de weg van verlangen. 
Ga met ons mee lang de beelden van hoop`. 

 
Wij ontvangen de Zegen van de Heer en 
beAmen die.  
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Hinne Wagenaar. 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Jelle de Jong, 
2e Ouderling: Martsje Meijers 
Diakenen: Wiebren Jongbloed en Hinke 

Meindertsma 
 
 


