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Dienst van de voorbereiding 
Dizze tsjinst is de 2e tsjinst yn de serie van de 
11 oere tsjinsten. Elke moanne is d‟r yn ‟t 

winterskoft sa‟n tsjinst. 
It praathuys hat tegearre 
mei de 
sindings/missionaire 
commissie en de 
sneinsskoalle dizze tjinst 
tared. 
Doel fan soks soarte fan 
tsjinsten is het noflike 
karakter, in iepen en 
tagonkelijke tsjinst foar 
jong en ald.  

Tige geskikt om jo buren of 
freonen mei te nimmen nei tsjerke 
ta.  
 
Foar de tsjinst wie der foar elts 
kofje of tee mei cake... en foar de 
bern ranja. 
Klaske Deinum bespilet de piano. 
 
Foar de tsjinst iepent Aly 

Kalsbeek, fan de wurkgroep „Hobby en 
tentoonstelling‟ de 
tentoonstelling fan 
bernebibels. Derbei 
wurd de 
sneinsskoalle in 
bernebibel oanbean. 
In protte minsken 
hiene der har namme 
yn dizze Bibel set 
doe‟t sy de tsjerke 
ynkammen. Der waard ek frêge 20 sint te 
beteljen.. en sa joegen de tsjerkegongers dizze 
Bibel oans de sneinsskoalle.  
Nei de iepening fan de tsjinst sjonge we  

„God wanneer?‟, in lied ut de 
bundel SOW, melody: midden in 
de winternacht. 
 
In deze tijd rondom Sinterklaas 
klopt vol verwachting ons hart….. 
Jikke (leidster van de 
zondagschool) nodigt de kinderen uit en vertelt 
dat we niet alleen wachten op wat Sinterklaas 
ons brengt, maar dat we ook vol verwachting 
uitkijken naar de kerst. Het is vandaag de 1e 

adventzondag. We kijken uit 
naar de geboorte van Jezus.  
 
 

Dienst van de schriften 

In het „koor‟ van de kerk, hangt zoals 
elk jaar, een ster. Deze wordt door 
Rixt Vellinga ontstoken. De 
adventsster blijft vanaf nu dag en 
nacht branden, tot en met 3 

koningen, 6 januari 2012.  
 
Onder het zingen van het 
lied: „Lytse kears, ik stek 
dy oan….‟, ontsteekt Ealze 
Dirk de Jong de 1e 
adventskaars. Geartsje 
van der Meer zingt het de 
eerste keer alleen, waarna 
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we het lied nog een keer met elkaar zingen. 
 

Preek 
Bauke Meindersma leest Jesaja 9 
voor. Hierna vertelt Ds.Wagenaar 
ons dat we ons vanaf nu 4 weken 
gaan voorbereiden op het feest. Vol 
verwachting klopt ons hart, nu is dat 
vooral voor de kinderen voor 
Sinterklaas bedoeld. Wij mogen ons 

gaan 
verheugen op 
de geboorte 
van het kind 
Jezus. Waar 
ligt ons 
verlangen, ons gemis, wat verwachten we nog 
met kerst?  
Een aantal gemeente-leden spreken dit uit. 
 
Hierna horen een lied uit de Young Messiah: 
‘Unto us a child is born’. 

 

Dienst van het Delen 
Het thema van dit jaar is Liefde. Aan ons wordt 
gevraagd creatief te zijn en iets te maken wat 
liefde voor ons betekent. Er zijn een aantal die 
al iets hebben gemaakt. Deze worden aan het 

jaarsymbool toegevoegd. 
Simon Turkstra en Elly 
Weerstra lichten hun 
symbool toe.  
Elke ‟11 uursdienst‟ zullen 
de „werkstukken‟ aan het 

jaarsymbool toegevoegd worden.  

Er worden mededelingen 
gedaan door 1e ouderling 
Dick Wybenga. Zo 
benoemd hij dat 
afgelopen week de 1000e 
bezoeker onze website 
heeft bezocht.  
Nieuw onderdeel van 
deze ‟11 uursdiensten‟ 

zijn de mededelingen uit 
de gemeenschap.  
Een ieder die wil krijgt 
hiervoor de gelegenheid. 
Zo vertelt Sietske Visser 
dat er een hart (onder de 
riem) opgestuurd gaat 
worden vanuit onze 
gemeente naar de fam.v. 
Staveren in Thailand. In 
de dienst van 6 
november jl. 
hebben we 
aandacht besteed 
aan het werk wat 
zij doen.                                                                       
Etje Posthuma licht 
het liturgisch 
bloemstuk toe.  
 
De collecten:  
1e Diaconaat 
2e Onderhoud gebouwen 
 

It kwartet (Gearstje, Teake, Sake en Linda) 
sjonge mei us  it lied:‟ Jezus, U bent het licht‟ 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
We bidden met elkaar en sluiten de gebeden af 
met het “Us Heit” 
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Bloemen/Kaars 
Er zijn in deze adventstijd 
geen bloemen. Als groet 
vanuit onze gemeente 
geven we een kaars, dat 
het licht mag zijn in het 
leven van Cor Appelman, 
hij krijgt deze week de 
kaars.  
 

Heenzending en Zegen 

Als slotlied wordt 
gezongen: „Hear, wês 
mei us oant in oare 
kear…‟ waarna we 
worden heengezonden 
met de Zegen van de 
Heer.  

 
 
Tijdens de dienst waren heel veel kinderen in 
de „kapel‟ aan het kleuren…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de uitgang geen collecte maar deelden deze 
kinder pepernoten uit!! 

 
Vesper 
Deze 
avond was 
er in de 
kapel een 
vesper. 
Een 
moment 
van 

Bijbellezen, stilte, bidden en zingen…. 

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Ds Hinne Wagenaar. 
Organist/pianist:  Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst:  Dick Wybenga, 
2e Ouderling:  Martsje Meijers 
Diakenen: Gjalt Lindeboom en Jannie 

Lindeman 
Voorbereiding: It praathuys, zending/miss. 

comm en de zondagschool. 
 


