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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Dorpsfeest 

Zondag  28 augustus 2011 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst heet 
ons allemaal van harte welkom.  
Ds.Wagenaar is vanmorgen 
onze voorganger weer na 3 
maanden afwezigheid door zijn 
studieverlof. De laatste dienst 
was met Pasen. Het is goed om 
weer te mogen voorgaan. 
Ons openingslied is Gezang 
328: 1,2 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 20: 1-6 
We zingen SOW 17: Wil je wel 
geloven? 
 
2e lezing: Matheus 17: 14-20 
 
Preek: Ds.Wagenaar vertelt dat 

hij na het studieverlof weer ‘op gang’ moet 
komen. 
Deze week weer beginnen met de preek, de 
aantekeningen hiervan maakt hij altijd met een 
vulpen. Maar deze doet het niet, moet 
schoongemaakt worden, heeft lang stil gelegen, 
net als het gemeentewerk van Ds.Wagenaar. 
Het thema van deze dienst sluit aan bij het 
thema van het dorpsfeest wat dit weekend in 
het dorp is gevierd: Film. 
Wat is de betekenis van film/beelden/plaatjes in  

 
onze maatschappij? Vroeger waren er geen 
beelden, er werd verteld. Later was er het 
schrijven, daarna de film en 60 
jaar geleden de eerste 
televisiebeelden. Tegenwoordig 
gaat alles via beeld 
(film,computer,tv)  
Wat betekent dat voor onze 
kerk? We hebben hier (nog) 
geen beamer, tv  staan.  
We komen in de kerk om naar het woord te 
luisteren! In Exodus staat: Maak geen 
godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets 
dat in de hemel hier boven is of van iets beneden 
op de aarde of in het water onder de aarde. 
In de goddienst mogen we het niet zo 
vastleggen, we moeten het niet zichtbaar maken, 
daarmee ontneem je het mysterie. We kunnen 
het geloof niet vastleggen in plaatjes. Het moet 
bij onszelf binnenkomen, dat moet een ander niet 
doen, wij mogen ons eigen beeld vormen. 
 
Na de dienst zingen we SOW 67: God, ik geloof 
(op de wijze van Blowin in the Wind, Bob Dylan.) 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er is voorbede aangevraagd door Trienke 
Huisman en haar partner Joop Wolters. Een zoon 
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van Joop is afgelopen vrijdag plotseling 
overleden. Hij was nog maar 33 jaar en zou 
vandaag in de streekgemeente Slachtesang als 
diacen worden geïnstaleerd. . 
We denken aan hen. 
  

Bloemen 
De bloemen 
gingen naar:  
Tjitte en Griet 
Talsma. Hun 
kinderen, Auke 
en Janke Talsma 
zijn pas 
verhuisd. Dit 
omdat de haak 
om Leeuwarden 
hun land 
doorkruist. Er 
moest dus 
verplicht 
verhuisd worden. 
De boerderij waar Tjitte en Griet zolang zelf op 
hebben gewoond is nu niet meer in de familie. 
  

Heen-
zending 
en 
Zegen 
Slotlied: 
Gezang 
330:1,3. 
 
 
 
 
 

Daarna werden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst:  Dick Wijbenga 
2e ouderling:  Martje Meijers 
Diakenen:  Gjalt Lindeboom, 

 Wybren Jongbloed 
Bloemen:  Lies de Jong 

 


