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ROOM KATHOLIEKE PAROCHIE WYTGAARD 
                                Zondag 26 september 2010.     
 

 
Lokaasje:  
Op de treppen en in muorke by de yngong fan 
in lyts Gryksk ortodoks tsjerkje op in hiel lyts 

eilântsje flak by 
Tolo yn de 
Peleponnesos.  
Us dûmny hie 
tastimming frege 
oan de ‘Pope’ – is 
in 
grykskorthodokse 
priester- om yn 
dat tsjerkje ús 
tsjinst te hawwen, 
mar dat waard 
wegere, wylst der 
hast nea tsjinst is. 
No ek net.  Mar 
omdat hy net foar 
ien gat te fangen 

is, sei er: ‘no, dan dogge we it op ‘e stoepe foar 
de tsjerke’. 
Sadwaande ha we in boat hierd en binne mei 
syn allen nei it eilântsje fearn.  
Dy sneintemoarns earst hiene we al in part fan 
in ortodokse tsjinst meimakke. (duorret mear as 
trije oeren)  

 

De Tsjinst 
Teksten: Galaten 5: 
1-6 en Galaten 3: 
27-28 
Dit wie in tekst fan 
Paulus dy’t der û.o. 
yn seit:  
“In Christus Jezus 
is het volkomen 
onbelangrijk of men 
wol of niet besneden is. Belangrijk is dat men 
gelooft en de liefde 
kent, die het geloof 
zijn kracht verleent.” 
En ek: “U allen die 
door de doop één 
met Christus bent 
geworden, hebt u 
met Christus 
omkleed. Er zijn 
geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen –u bent allen één in Christus 
Jezus-.  
Dûmny lei út hoe revolúsjonêr dat yn dy tiid van 
Paulus wie, om soks te sizzen. Yn in tiid dat er in 
grut ûnderskie makke waard tusken man en frou, 
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frijen en slaven, riken 
en earmen, besnien 
en ûnbesnien. Foar 
God binne we 
allegear gelyk.  
Hiel tapaslik wie it 
liet:  

 
 
 
 
 
 

 
‘Nim my, nim my sa’t ik bin; 

wiis my hoe’t ik wêze sil; 
set jo segel op myn hert en libje yn my.’ 

 

 
Miel fan de Hear 

Meielkoar ha 
we doe ek it 
‘Miel fan de 
Hear’ fiert. 
Allegear 
dronken we 
út ien beker 
en we 
brutsen sels 
in stikje fan 
ien bolle ôf. 
Sa krigen 
we 
Libbensbrea 
en Wyn 
útrikt.  
We ha de 
fiering fan it 
Miel fan de 
Hear 
besluten 
mei it 
sjongen fan: 

 
“Lichem fan Kristus as brea 
brutsen, it makket ús hiel; 
lichem fan Kristus as wyn 

Hy skinkt Him wei, wy diele mei: 
goed foar de lea en de siel.” 

 

Om mei sa’n soad ferskillende minsken dit te 
fieren wie in hiele bysûndere erfaring.  
 
(Wiep Duhoux moast yn de boat efter bliuwe 
fanwege de klimmerij om by it tsjerkje te 
kommen. Sadwaande ha we foar har de bôle en 
wyn mei nei de boat ta nommen.) 
 

Foarbede         
Sa as eltse snein gyng dûmny ús foar yn gebed. 
Foarbede ha we dien foar de fam. Reitsma dy 
hommels wer nei hûs moasten fanwege in 
stjergefal yn de famylje. Foar minsken dy’t 
graach mei ús mei wold  hiene mar dat troch 
omstannichheden net koene en foar minsken 
thús dy’t siik wiene.  
Fansels ha we ek tanke foar de mienskip mei-
elkoar en alle goede dingen dy’t we op dizze reis 
meielkoar belibje.  
 
 

Blommen 
De blommen wine hjir oeral om ús hinne op dit 
bysûndere plakje.   

 
 
We sille net alles ûnthâlde kinne fan ús 
reis. Mar dizze tsjinst sil net ien wer 
ferjitte. 
 
 
 

 

Meiwurkers 
Foargonger:  Ds.Hinne Wagenaar   
Kosters:  Reiskommisje 
Diakenen:  Janny Lindeman en Hinke  
  Meindersma 
Bernetsjinst:  It wie tagelyk in berne- en in  
  grutte minsketsjinst. We fielden  
  ús as grutte minsken allegearre  
  bern fan ien Heit. 
Koar:   Alle oanwêzigen songen yn it  
  koar 
Fotograaf:  Minne Hoekstra 

 


