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Dienst van de voorbereiding 
In een volle Sint Martinuskerk vond de 
afscheidsdienst plaats van ds. Hinne 
Wagenaar.  
De dienst werd bijgewoond door veel 
gemeenteleden, familie, vrienden,  collega’s en 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Westerwert, de nieuwe standplaats van ds. 

Hinne Wagenaar.  
Een half uur van 
tevoren raakten de 
zitplaatsen al 
aardig bezet, veel 
bezoekers waren 
vroeg van huis 
gegaan om een 
goed plaatsje te 
bemachtigen. De 
jongere kinderen 
vonden een plek in 
de kapel, waar ze 
naar hartenlust 
torens konden 
bouwen.  

Dat was ook het terugkerend thema in de 
dienst, naar het bekende Bijbelverhaal uit 
Genesis 11, waar de mensen zeiden: “Laten we 
een stad bouwen met een toren die tot in de 
hemel reikt.”   
Torens bouwen, daar ging het dus ook om in de 
overdenking. Torens van macht, torens van 
invloed, altijd torens om over mensen te 
heersen. Die torens moeten worden 
afgebroken. Want in een kerk is geen plaats 
voor overheersing in welke vorm dan ook 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
Welkom door de ouderling 
van diens Martje Meijers.  
Als openingslied zingen 
wij, psalm 100 vers 1 en 2. 
“Juicht Gode toe, bazuint 
en zingt”. 

 
Bemoediging: 
V: Wij zijn hier samen in de Naam van God: 
Vader. Zoon en Heilige Geest. 
A: in het vertrouwen dat God de Vader, 
scheppend en creatief met ons is; 
V: dat Jezus de zoon, 
A: reddend en bevrijdend met ons is begaan; 
V: en dat de Heilige Geest 
A: inspirerend en verruimend in ons werkt. Amen. 
 
Wij zingen, psalm 100 vers 3 en 4  
 
Het gebed beantwoorden wij met het gloria lied 
Psalm 117. Een Taize lied: 
Laudate omnes gentes, laudate dominum. 
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 
Verblijdt u alle volken, 
verblijdt u in de Heer. 
 

Dienst van de schriften  
Lied bij het openen van de 
bijbel. 
“Iepenje my foar jo goedens 
en reistje my oan”. 
1e lezing: Genesis 11:1-9. 
Het verhaal van het bouwen 
van de toren van Babel.  
 
We zingen  Wilde ganzen 
nr.51 

Nim my, nim my sa’t ik bin, 
wiis my hoe’t ik wêze sil 

set jo segel op myn hert en libje yn my 
 
2e lêzing:Markus 10:35-
45 troch diaken Wiebren 
Jongbloed. Hjiryn seit 
Jezus tsjin syn feinten: 
”Mar sa is it by jimme 
net: dy’t by jimme grut 
wêze wol, dy moat 
tsjinje, en dy’t by jimme 
de earste wêze wol, dy 
moat foar elkenien ree 
stean”.  
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Preek van een tourkefretter: 
Soms staat met Pinksteren dit verhaal op het 
lesrooster. Dit verhaal van de torenbouw van 
Babel ligt ds. Hinne Wagenaar na aan het hart. 
Het pinksterverhaal en het verhaal van 
spraakverwarring liggen dicht bij elkaar. Het 
verhaal van de spraakverwarring wordt vaak 
negatief uitgelegd. Geor Steijner zegt dat deze 
spraakverwarring een zegen is geweest. 
Dit verhaal staat in het begin van de bijbel, 
maar het is eerder ontstaan, n.l. toen het volk 

Israel in ballingschap was weggevoerd naar 
Babylonië. 
Dit verhaal was de joods-gelovige reactie op 
deze onderdrukking. 
Het hemelse antwoord op de aardse 
onderdrukking door koning Nabukadnezar. 
De onderdrukking zoals in het verhaal van 
Daniël en zijn vrienden. Zij moesten buigen 
voor (het grote afgodsbeeld van) koning 
Nabukadnezar. 
Ėén god; één koning. De aardse koning die zich 
als god voordoet. 
Deze toren symboliseerde de macht van deze 
koning. Dit is niet alleen de letterlijke eenheid 
maar deze staat voor een systeem dat dwingt 
tot eenheid. De spraakverwarring die is 
ontstaan werkt de eenheid niet in de hand. 
Ze zijn bang om de eenheid kwijt te raken 
De toren is het symbool voor de onderdrukking 
van de armen.  
God komt naar beneden op de aarde om het 
heil van de mensen te zoeken. Hij zoekt de 
arme sloebers; hij staat naast ze. De dwang en 
de onderdrukking zijn verstikkend. Hier moet 
een einde aan komen volgens God, God 
verwart de taal en de eenheid. Er komt 
verscheidenheid. God staat garant voor de 
menselijke maat. De mens mag zichzelf zijn. 
 
De Joodse humor in dit verhaal is de betekenis 
van Babel; poort naar de hemel. 
En het staat ook voor babbelen. 
Daniel begreep dit. Hij was innerlijk vrij, hij was 
gelovig. Dit verhaal sluit naadlos aan op het 
verhaal van Pinksteren en van Jezus. 
De leiders speelden ook in het pinksterverhaal 
de baas. Jezus wilde geen toren van 
overheersing. Hij was groot in het dienen. 

Het verhaal van Babel gaat al heel lang mee. 
Ook met ons hier in Wirdum. De Wirdumers zijn 
tuorkefretters. Ze zijn gewoon en daarom voelde 
ds. Hinne Wagenaar zich hier thuis. 
Die toren was vroeger eens neergehaald. 
Letterlijk en figuurlijk. Er is hier een diversiteit aan 
gemeenteleden. Heel veel mensen hebben een 
andere geloofsachtergrond, komen uit andere 
kerken en ze voelen zich hier thuis. 
Ds. Hinne Wagenaar heeft in Wurdum een 
‘’protte wille hân’. Er was respect voor elkaar. Hij 
is blij met wat hij hier heeft meegemaakt. 
En hij is dankbaar voor de bijna 10 jaren Wirdum. 
Er was kwaliteit in het horen zo zei hij. 
En de Wirdumers zijn erg creatief. 
Ds. Wagenaar  bedankt de gemeente voor het 
vertrouwen en de steun die hij door de jaren 
heen heeft ondervonden. En hij vroeg om 
vergeving voor alles, wat niet goed ging en wat is 
nagelaten. Het afscheid doet pijn en het zal 
wennen zijn voor hem, die zich steeds meer een 
“tuorkefretter” is gaan voelen.  
 
In de naam van de vader, de zoon en de heilige 
geest, amen. 
 
Organisten 
Na de 
stilte 
nam 
Klaske 
Deinum 
het 
woord. 
Zij is 
geen 
‘tuorke-
fretter’ 
maar 
een ‘gleskegnuver’ want 
ze komt uit Wytgaard. 
Ze bedankte ds. Hinne 
Wagenaar voor de goede 
samenwerking. Ze speelt 
een stuk  van Chopin.  
Dit is haar muzikale 
cadeau als dank voor de 
prima samenwerking. Altijd 
waren de liederen die ze 
spelen moest, op tijd 
binnen. Dit muziek stuk 
heet: Prelude in bes.Het 
begint met regen-druppen die over gaan in 
regen. 
En tenslotte komen we aan in …… NijKleaser. 
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Sietske en Hinne 
Yn dizze tsjerke 
binne in protte 
kreative gedachten 
útwurke. Sa song 
Ds. Hinne  noch 
wol ris solo yn de 
(en dizze) tsinst. 
Noch nea die hy 
dat mei Sietske. No 
dogge sy dat ien 
kear mei it lied: “Jij 
en ik”.  
 

Dienst van het Delen 
Iedereen wordt uitgenodigd om in de Fikarij 
afscheid te nemen van ds. Hinne Wagenaar en 
zijn gezin. 
Teake Posthuma is de ceremoniemeester en 
licht het één en ander toe.  
1e Collecte: Zending  
2e Collecte: Kerkelijk werk 
De bloemen zijn voor de fam. Wagenaar. 
 
Voorbeden en gebeden  
Deze worden door ds. Hinne Wagenaar samen 
met Geartsje van der Meer, Janke Riemersma 
en Loïse Zuidersma gedaan. 
Deze worden besloten met een stil gebed en 
een  gezongen ‘’Us Heit’’ uit de bundel ‘’ 
(Tuskentiden nr. 229). 
 

Losmaking 
Namens de classis voert ds. Adri. Terlouw het 
woord.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De plaatselijke gemeente maakt onderdeel uit 
van een groter geheel. Dit is ook de classis 
Leeuwarden en het samenwerkingsverband 
Wirdum/Stiens. Het is bijna 10 jaar geleden dat 
hij ds. Hinne Wagenaar hier bevestigde. 
Nu mag hij ds. Hinne Wagenaar losmaken van 
onze gemeente.  
Hij gebruikt hiervoor het formulier uit het Friese 
dienstboek voor de kerken. Ds. Hinne 
Wagenaar blijft predikant, maar wordt nu 
‘’losgemaakt’’ van deze gemeente. 

Hij bedankt ds. Hinne Wagenaar en geeft aan dat 
Hinne een trouwe collega was met een eigen 
inbreng. 
 
Bloemen 
De liturgisch bloemschiksters 
hebben twee dezelfde 
bloemstukken gemaakt die 
onderling zijn verbonden.  
Na de losmaking knipt ds Hinne 
Wagenaar de verbinding door 
en mag hij één bloemstuk mee 
nemen. 
 
Als oud voorzitter van de kerkenraad voert 
Martsje Meijer het woord. Dit is tevens haar 
laatste officiële optreden want ook zij is inmiddels 
verhuisd naar Warns. Ze begint zoals ds. Hinne 
Wagenaar begint met de preek:  
“Beste minsken…”  (en je hoort de gemeente de 
woorden mee zeggen….) Wat goed is wil je niet 
graag kwijt.  
Eerst waren er de 
plannen voor een 
NijKleaster, en nu 
is het vertrek een 
feit.Het afscheid 
moest geregeld 
worden en deze 
keer mocht hij 
zich daar niet 
mee bemoeien. En hij heeft toch zo graag de 
‘controle’ over wat er gebeurt…..Tien jaar 
geleden kwam je van ‘ver’.  Vanuit Kameroen 
werden de eerste contacten gelegd. En het klikte 
eigenlijk al meteen en we hebben een prachtige 
tijd gehad.  
 
Martsje overhandigd ds. 
Hinne Wagenaar enkele 
cadeaus namens de 
gemeente. 
Het eerste cadeau is uniek. 
Deze Friese Stola is 
ontworpen door Martje. 
Deze overhandigd ze aan 
ds. Hinne Wagenaar.  
Hiermee is een lang 
gekoesterde wens van ds. 
Hinne Wagenaar in vervulling gegaan. 
Op deze stola staan de Friese symbolen voor: 
geloof, hoop en de heilige geest, n.l. it 
pompeblêd, in âlvestêden krúske en in ljip. 
Het tweede cadeau zijn twee jaargangen zon-
dagboeken van onze gemeente. 
Het derde cadeau is een afscheidsboek dat door 
de gemeenteleden zelf is gemaakt. 
Deze worden na de dienst aangeboden.  
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Ds. Hinne Wagenaar bedankt 
iedereen. Hij overhandigt de 
sleutels van de kerk en van de 
De Fikarij. Ook geeft hij de 
USB-stick met de sleutel van 
de leden-administratie terug. 
Tevens overhandigt hij de 
voorzitter het eerste 
exemplaar van de net 

uitgekomen preken bundel ‘Preken van in 
Tuorkefretter’. 
Hierin staan een aantal preken afgedrukt die 
ds. Hinne Wagenaar in de afgelopen jaren heeft 
uitgesproken. 
Hij zei dat het afscheid pijn doet en het zal 
wennen zijn want hij is zich steeds meer een 
“tuorkefretter” gaan voelen.  
 

Corie Brouwer 
bedankt ds. Hinne 
Wagenaar en 
Sietske Visser 
namens de 
kindernevendienst 
en de 
zondagschool. 
Namens de 
kinderen 

overhandigd Lisa een schilderij met de 
afscheidsfoto van ds Hinne Wagenaar en 
Sietske Visser. 
 

Heenzending en Zegen 
As slotlied sjonge wy:  
“Hear wês mei ús oant in oare 

kear, 
Wol oant wersjen oer ús 

weitsje, 
Lit gjing kwea ús rigen reitsje. 

Hear, wês mei ús oan’t de oare 
kear”. 

 
 

 

Hierna worden we heengezonden met de Zegen 
van de Heer.  
V: Moge God, de Vader, boven en onder ons zijn. 
A: en ons steunen en verheffen. 
V: Moge Jezus de zoon naast ons zijn 
A: en ons de weg wijzen, 
V. Moge de Heilige Geest in ons zijn, 
A. en ons inspireren. 
 

Daarna begeleid Martsje Meijer 
ds. Hinne Wagenaar bij het 
verlaten van de kerk.  
 

Bij de 
uitgang 
staan de Jornt, Leon en Jona 
Wagenaar. Zij overhandeigen 
iedereen de adreswijziging 
waarop tevens foto van de 
familie is afgedrukt. 

 

Medewerkers: 

Voorganger:   Ds Hinne Wagenaar 

 Ds Adri Terlouw uit Deinum 

Organist:  Albert Minnema 

Piano Klaske Deinum  

Koster:  Teake Posthuma   

Ouderlingen:  Martje Meijer 

 Dick Wijbenga 

Diakenen: Hinke Meindertsma 

 Tjitske Visser 

Kindernevendienst: Corrie Brouwer 

Afscheidscommissie:  Rein Hellinga 

 Geartsje van der Meer 

 Teake Posthuma 

 Janke Riemesma 

 Loïse Zuidersma 


