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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Valentijn zondag 

Zondag 19 februari 2012 
Om half 11 waren de eerste mensen al 

aanwezig.  
De koffie stond gereed, 
er was limonade en er 
waren weer cakes 

gebakken door het 
Bakkers en de 
Schenkers team. 
 In de hal 
verwelkomden 
enkele kinderen 
ons door middel 

van het uitdelen van de 
liturgieën. De deur gaat 
snel dicht nadat de 
mensen binnen zijn 
want het is koud 
buiten. (Het is een paar 
dagen nadat de 
Elfsteden-tocht niet 
door is gegaan.)  

Thema van de dienst 
Omdat het over twee dagen Valentijn dag is en 
omdat ons jaarthema over de liefde gaat, staan 
we deze dienst bij beide onderwerpen even stil. 
 
Na het welkom kreeg Ds Wagenaar het woord. 
Eerst studeerde hij met ons het lied ’Leafde is it 
reitsjen’ in. Na de opening waarin we onze 

verbondenheid met  God 
uitspraken stelde hij de vraag: 
‘’Wat is Valentijn dag?’’  
De één antwoordde ‘’Dat dit uit 
Amerika is overgewaaid.’’ Iemand 
anders zei ‘’Dat je een bekende of 
onbekende iets geeft of stuurt.’’  
Op de vraag of er mensen waren 

de die Elfstedenroute geschaatst hadden gingen 
een aantal vingers de lucht in. Toen er werd 
doorgevraagd bleek dat er enkelen al een 
Elfsteden kruisje hadden. Maar gisteren en 
eergisteren kon de route helaas niet helemaal 
gereden worden vanwege de slechte ijskwaliteit 
in het zuiden van de provincie.  
 

Verhaal 
Klazien van de zondagschool las 
met ons het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan uit de 
Friese kinderbijbel. Een paar 
kinderen bedienden de beamer. 
Hierop konden wij de 
afbeeldingen zien die bij dit 
verhaal horen. 
Dit is een verhaal dat Jezus verteld om te laten 
zien hoe we met onze naaste om gaan. ‘’… Er 
was iemand in de heuvels beroofd en die lag 
gewond langs de weg. Eerst kwam er een 
priester uit de tempel aan lopen, maar die liep 
aan de overkant van de weg voorbij zonder zich 
iets aan te trekken van de gewonde. Daarna 
kwam er een Leviet, die in de tempel werkte, aan 
lopen. Maar hij liep ook aan de overzijde van de 
weg voorbij zonder dat hij iets voor de gewonde 
man deed. Tenslotte kwam er een Samaritaan 
aan lopen. Dit was iemand uit een provincie 
Samaria in 
Israel waar de 
joden geen 
gedoe mee 
wilden hebben. 
Maar hij liep wel 
op de gewonde 
man toe en 
verzorgde 
hem…’’ Jezus zei niet wie de naaste was maar 
vroeg dit aan de omstanders. 
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Klaske 
speelde 
hierna 
muziek en 
de 
kinderen 
bleven bij 
ons in de 

kerk. In de Kapel gingen ze 
iets over het thema liefde 
maken.  
 
 

 

Meditatie 
Ds Wagenaar vertelde dat 
ook de Valentijn dag een 
christelijke achtergrond 

heeft. Zoals we 4 oktober dierendag vieren op 
de naamdag van de heilige Fransicus van 
Assisi en op 11 november Sint Martinus van 
Tours en op 5 december Sint Nicolaas vieren. 
Zo vieren we ook Valentijnsdag. Over de heilig 
Valentijn vertelde hij de volgende legende:  
Er kwam een jong paar bij bisschop Valentijn 
met het verzoek hen te trouwen. De man was 
een heidense soldaat, de vrouw een christen. 
Valentijn 
vond de 
liefde 
zwaarder 
wegen dan 
de wetten 
van de keizer 
en huwde het 
stel. Al gauw 
kwamen 
meerdere 
paren met 
hetzelfde 
verzoek. Hij 
werd 
aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de 
keizer moest verschijnen probeerde hij die te 
bekeren. Claudius voelde zich beledigd en liet 
Valentijn martelen en onthoofden. Dat 
gebeurde op 14 februari, maar het jaar is 
onduidelijk. Voor het vonnis werd uitgevoerd, 
zag hij nog kans het dochtertje van de 

gevangenisbewaarder een briefje toe te 
stoppen.’’Van je Valentijn’’ stond erop. 
Na Valentijns terechtstelling ontving het meisje 
een klein briefje van Valentijn, waaruit een gele 
bloem viel (als mensen hem om raad vroegen gaf 
hij hen een bloem, vandaar de bloemengroet op 
Valentijnsdag). Op het briefje stond 'Van 
Valentinus' en direct kon ze weer zien. 
Liefde gaat over grenzen heen zei ds. Wagenaar. 
Ook het verhaal van de barmhartige Samaritaan 
laat ons dit zien. Wat de priester en de Leviet niet 
deden, deed hij die door de meerderheid met de 
nek werd aangekeken. Als we hoe dan ook vast 
komen te zitten, dan mogen we weten dat die 
liefde blijft. 
Iets van die liefde bezingt de Zuid-
Afrikaanse zanger Stef Bos in zijn lied 
die we op de CD hoorden. 
 

Lied van Ruth 
 
Ek is n vreemde hier, Ek het my land gelos, Ek het jou pad 
gekruis, Ek het jou spoor gevolg. 
 
Jy het gese gaan terug, Moe nie op my vertrou, Maar jy s n 
deel van my, Wat doen ek sonder jou. 
 
En ek weet die toekoms is onseker, En die donker is digby, 
En ek weet ons wag n lang reis, Reg deur die woestyn. 
 
Maar jou land is my land, Jou volk is my volk, Jou taal is 
my taal, Jouw God is my God. Jou droom is my droom, Jou 
pad is my pad, Jou toekoms my toekoms, Jou hart in my 
hart. 
 
Ek weet jou volk is bang, Voor ons wat anders is, Maar ek 
sal brugge bou, Daar waar die afgrond is. 
 
En ek sal terugverlang, Wanneer die wind sal waai. Wat uit 
die suide kom, Van my geboorte grond. 
 
Maar ek sal sterk wees, En ek sal oorleef, Want ek wil naas 
jou staan, Al sal dit moeilyk wees. 
 
Maar jou land is my land, Jou volk is my volk, Jou taal is 
my taal, Jouw God is my God. Jou droom is my droom, Jou 
pad is my pad, Jou toekoms my toekoms, Jou hart is my 
hart. 
 
My deel is jou deel, My brood is jou brood, Jou lewe is my 
lewe, Jou dood is my dood. 
 
En wanneer die donker kom, En jou mense my ontwyk, Sal 
ek my liefde gee, Totdat die haat verdwyn. 
 
Want jou huis is my huis, Jou angs is my angs, Jou stilte 
my stilte, Jou land is my land. 
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Puzzelen 
Na dit lied gingen de kinderen bezig met de 
verwerking. 
Sietske 
Visser en 
Tineke 
Wagenaar 
hadden 
puzzel-
stukken in 

de kerk verstopt.  De kinderen 
moesten deze opzoeken. 
Nadat ze deze gevonden 
hadden en de puzzel hadden 
gemaakt stond er de tekst 
van Valentijn  op ‘’De liefde 
weegt zwaarder’’.  
 

 

Jaarthema 
Ons symbool 
van dit jaar 
raakt steeds 
voller met 
symbolen 
van de liefde. 

. 

Samen met de kinderen wordt het 
symbool omhoog getrokken.  
 
 
 

Bloemen 
Het 
bloemstuk 
werd 
gemaakt 
door Rixt 
Lindeboom. 
Deze gingen 
vandaag 
naar Mevr. 
De Kroon die 
in het 
verzorgings-
huis te Grou verblijft.  
 

Collecten:  
De 1e is voor de Diaconie  
De 2e is voor het  Kerkenwerk. 
Behalve geld geven kregen we 
ook hartsnoepjes uitgedeeld.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nieuwe gemeenteleden  
Vanuit Leeuwarden is de 
familie Bergsma aan de 
Pikshoarnedyk komen 
wonen. Jan en Lidy stellen 
zichzelf en hun zonen 
Sander, Arjan en Bas aan 
ons voor. Ze kochten een 
boerderij die ze tot een 
zorgboerderij willen 
verbouwen. Deze willen ze 
geschikt maken om dementerende ouderen op te 
vangen. 
 

Hart onder de riem 
Sietske Visser verteld dat het 
‘hart onder de riem’ van deze 
dienst wordt geschonken aan 
Justin van Paulien Meijer. Zij 
studeert in Nijmegen en hij 
woont in Uganda. Ze  kunnen 
elkaar niet zo vaak zien. 
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Heenzending en Zegen 
We zingen als slotlied ‘’Leafde is it reitsjen’’ 
(Bron: Wylde goes, 20)  
“Leafde is it reitsjen oan ûntaastber lok; 
leafde is de krêft dy’t befreit fan it jok; 
leafde, dy goedens ferwolkomje wy; 
God is dêr’t leafde is, want leafde is fan God.” 
 

 

We worden heen gezonden met de Zegen van 
de Heer.  

 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds. H.T. Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Overige: Praethuys  
 Zondagschool   
 Zendings- Missionaire commissie 
Koster:  Sake Mink 
Ouderlingen:  Simon Turkstra 
 Dick Wijbenga 
Diakenen:  Hinke Meindertsma 
 Alie Kalsbeek 


