PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 15 januari 2012
11 uursdienst
Gezellige drukte
Vanaf 10.30 uur vult
de kerk zich langzaam
met pratende,
koffiedrinkende
volwassenen en
spelende kinderen.
Sommigen leveren
hun bijdrage in voor
het jaarsymbool,
anderen
bladeren door
het
liturgieboekje.
De dienst
heeft als
thema ElfHartentocht
en sluit
aan bij
ons
jaarthema
“Liefde”.
Ondanks
een dienst
elders om

09.30 uur verschijnt ds.
Wagenaar toch op tijd. Om
elf uur zoekt iedereen een
zitplaats en heet Martje
Meijers als dienstdoende
ouderling de
aanwezigen welkom.
Opening
Na de opening wordt gezongen:
Liefde eenmaal uitgesproken
Als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
Als geheim en zegening.

Kikker is verliefd
Klazina de Hoop
vertelt op
meeslepende wijze
het verhaal van
Kikker, die verliefd
is. Het zijn niet
alleen de kinderen,
die aan haar lippen
hangen.
Elf Hartentocht
Leden van de voorbereidingsgroep lezen 11
verzen uit de Bijbel over de liefde. Hierna is
het woord aan de
gemeente.
De kerkgangers
worden in drieën
groepen verdeeld,
elk met een eigen
woordvoerder.
Via een groot
scherm worden de
gelezen verzen één
voor één
geprojecteerd,
waarbij de beamer
wordt bediend door 3
jonge technici. De
groepen wordt
vervolgens via de
multiple choice
methode gevraagd
naar het juiste
Bijbelvers.
Het blijkt dat het
bij behoorlijk wat
mensen met de
Bijbelkennis wel
goed zit. Alle
groepen worden
tot winnaar
uitgeroepen, in het
geloof gaat het

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
15 januari 2012

1

immers
niet om
winnen.

bijdrage kort hebben toegelicht, wordt het
symbool opnieuw opgehesen.
Hart onder de riem
Deze keer gaat het “Hart onder
de riem” naar de familie Bergstra
aan de Lytse Buorren. Ook dit
jaar hebben zij de inzameling
van kerstpakketten voor minder
bedeelden verzorgd.

Via een
CD
luisteren
we naar
het “Lied
van de
liefde”. Dit lied
komt uit de
musical die onze
gemeente vorig
jaar samen met
de Katholieke
parochie te
Wytgaard heeft
opgevoerd.

Bloemen
Vorige week is afscheid genomen van
Griet Talsma , die 40 jaar lang lid is
geweest van de “bloemendames”, die elke
zondag zorgen voor de mooiste
bloemstukken en boeketten. In haar plaats
zijn Tryxt Lindeboom en Thea Steens tot
dit bijzondere gilde toegetreden. Het
prachtige
boeket is de
eerste
bijdrage van
Thea.
Dit boeket
gaat naar ds.
Hinne
Wagenaar,
als dank van
en waardering
voor al het werk dat hij de afgelopen
periode heeft gedaan.
Jaarsymbool
Er zijn
verscheidene
nieuwe
bijdragen
aangeleverd
voor ons
jaarsymbool.
Nadat enige
gemeenteleden hun

Collecten
Gecollecteerd wordt
voor (1) de diaconie en
(2) kerkelijk werk.
Gebeden en zegen
In de gebeden worden
de nood in de wereld en
de persoonlijke nood
van een ieder
opgedragen aan God.
Gedankt wordt voor het goede in deze

wereld. De
gebeden
worden
afgesloten
met het
gezamenlijk
Us Heit
Verwarmd
met de zegen
van de Heer
keren we huiswaarts.

Medewerkers
Voorganger:
Voorbereiding:
Organist:
Kosters:
e
1 ouderling:
e
2 ouderling:
Diakenen:
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ds. Hinne Wagenaar
Praethuys, zondagsschool en
Zendings- Missionaire cie
Klaske Deinum
Wiebe Brouwer
Martje Meijers
Arie Dol
Wiebren Jongbloed,
Gjalt Lindeboom
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