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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

                        Wirdum Fr e.o. 
  ‘Wurden fan de berch’ 

   Zondag 19 juni 2011  

 
Dienst van de voorbereiding 
Foar de tsjinst wurde der in pear lieten oefene. 
 
Janny Veenstra is onze liturg voor deze 

zondag. Zij 
heet 
iedereen van 
harte 
welkom. 
In het 
bijzonder het 

kwartettenkoor onder leiding van Teake 
Posthuma. 
Het openingslied is Ps 65: 1 en 6 
 
Na gebed en het uitspreken van de Tien 
Woorden zingen we Gez: 463 

 

Wurden fan de berch…. 
 
Onder leiding van Teake Postuma en onder 
muzikale begeleiding van Age de Vries, Elske 
Roorda en Jantina Huisman voert het 
kwartettenkoor ‘Wurden fan de berch’ op. 
 
Zang wordt afgewisseld door gesproken woord. 

 
De stem van het nieuwe testament:  
 
‘Yn it oanbegjin wie it wurd. 
It wurd wie by de Ivige, en it 
wurd wíe de Ivige. 
Troch it wurd is alles ûntstien.’ 
(Johannes 1) 
De stem van het oude 
testament: 
‘Doe rôp de Ivige út it 
minskefolk wei in man dy’t yn 
de geunst stie, ien dêr’t 
elkenien mei ophie, bemind by 
de Ivige en it minskefolk: 
de stjerling Mozes- segene is syn oantinken’. 
(Jezus Sirach 45) 
Het eerste lied is: ‘It wurd fan oarsprong fier en 
heech’, by Deutronomium 30: 11-16 
Het laatste lied is: ‘Gods wurd is ús lampe’, by 

Psalm 119:5 en Matheus5: 14-16 
 
 

Dienst van het Delen 
Er worden mededelingen gedaan 
door 1e ouderling Arie Dol. 
Hij heeft de trieste mededeling dat 
ons gemeentelid Ben Nauta 
afgelopen nacht overleden is. De 
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herdenking van meester Nauta zal volgende 
week zondag zijn. 
 
De collecten:  
1e diaconie 
2e kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Janny Veenstra sluit af met een dankgebed. In 
de voorbeden wordt stilgestaan bij het 
overlijden van de heer Nauta. 
 

Bloemen 
De bloemen zijn gemaakt door Gina Turkstra 
en gaan als groet van onze gemeente naar 
Fokje Leistra, Tsjaarderdyk.  Zij zit momenteel 
wat in de lappenmand. 
 
Alle betrokkenen worden bedankt, in het 
bijzonder het kwartettenkoor. 
 
Als slotlied wordt gezongen: Hear, wês mei ús 
oant in oare kear. 
 

Seine 
De zegen wordt ingeleid door het 
gemeenschappelijk gezongen:  
‘De frede fan ‘e greiden’. 
 
Oan de ein fan dizze tsjinst bidde wy: 
Mei de Heare ús segenje en behoedzje 
Mei de Heare ús mei it ljocht fan syn antlit 
beskine en ús genedich wêze 
Mei de Heare syn antlit nei ús takeare en ús 
frede jaan. 
 
Gemeente: Amen. 
 

Medewerkers 
Liturg:  Janny Veenstra 
Kwartettenkoor  
o.l.v.  Teake Posthuma 
Muzikale  
begeleiding:  Age de Vries, Elske Roorda en 

Jantina Huisman 
Koster:   Jannie Smids 
1e ouderling:  Arie Dol 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed en Gjalt  
                          Lindeboom. 


