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PROTESTANTSE GEMEENTE 
Wirdum Fr e.o. 

Zondag 11 maart 2012 
11 uurdienst  

 
Waaier aan kleuren 
Deze zondag is de laatste 11-uurdienst 
van dit winterseizoen. De dienst staat in 
het teken van zending en verandering. 

Iedereen - 
jong, oud, 
man, vrouw - 
was gevraagd 
om met een 
hoofddeksel 
naar de kerk 
te komen. Aan 
dit verzoek 
wordt ruim 

gehoor gegeven. 
De kerkruimte is 
een kleurige 
waaier van 
hoeden, petten, 
hoofddoeken en 
andere 
hoofddeksels. 
Tijdens het 
halfuurtje vóór de 
dienst laat de 
koffie zich goed 
smaken.  
 
 
Iepening  

De âlderling fan 
tsjinst hifket har 
hoed wylst hja 
de gemeente 
wolkom hjit. 
 
De foargonger 
sprekt de 
iepenings-
wurden fan 

dizze tsjinst, de gemeente antwurdet.  
Hjirnei sjongt Geartsje van der Meer út 
Wylde goes: 
 

 
Nim dit stuit en nim dit stee, 
nim myn freonen gear: 
meitsje hjir de romte ree 
foar jo leafde, Hear.  

 
Lezing Op het tempelplein 
Klazina de Hoop vertelt het verhaal uit 
Johannes 2: 13-22. 
Jezus gaat naar de 
tempel om God een 
geschenk te brengen. 
Als hij daar aankomt, 
ziet hij allerlei  
handelaren die 
proberen lammeren, 
koeien, duiven en allerlei 
snuisterijen aan de man te 
brengen. Plaats en tijd voor een 
rustig gebed is er niet, het is een en 
al rumoer. Jezus ontsteekt in 
woede en jaagt de kooplui weg. 
 
Lied voor de 40-dagentijd 
Met elkaar zingen wij het lied Mensenkind. 
 
Speelhoek 
Steeds meer kinderen “verdwijnen” naar de 
speelhoek in 
de kapel, 
waar ze 
kunnen 
tekenen en 
knutselen. 
Van daaruit 
onder-
houden ze 
contact met het thuisfront. 
 
Petje op, petje af 
Ieder in de kerk heeft een hoofddeksel op, 
wie er niet eentje had meegebracht, krijgt 
een uitgereikt. Via het beamerscherm 
worden foto’s getoond van bekende en 
minder bekende mensen. Bij het 
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verschijnen van elke nieuwe dia kan ieder 
door het ophouden of afnemen van zijn 
hoofddeksel aangeven of de afgebeelde 
figuur de moeite waard is om de “pet voor 
af te nemen”. Dat levert soms verrassende 
beelden en reacties op. Op een van de 
foto’s staat oud-dorpsgenoot Bonne 
Hartstra, vader van Wieb Duhoux. Wieb is 
door ziekte niet aanwezig maar ze had 
willen vertellen dat haar milde vader haar 
altijd heeft voorgehouden mensen niet te 
veroordelen maar te accepteren zoals ze 
zijn. 
 
Man in de Mirror 
Er wordt een dvd getoond met muziek van 
Michael Jackson: “Man in de Mirror”. Een 
lied over verandering. De tekst van dit 
nummer wordt na afloop bij de uitgang 
uitgedeeld. 
 
Hart onder de riem 
Deze keer gaat het “Hart onder de riem” 
naar Grietje Talsma. Grietje gaat voor een 
aantal maanden naar Zuid-Soedan. In de 
hoofdstad Juba gaat ze helpen in een 
kindertehuis. 
 
Bloemen 
De bloemen 
gaat als groet 
van onze 
gemeente naar 
Wieb en 
Johannes 
Duhoux.  
 
Thema: Ruimte 
maken. 
Ruimte   
scheppen 
voor dat 
wat van belang is, 
waarachtig leven 
in vrede. 
Alle hebbedingen 
opzij. 
Geluk, gezondheid, 
liefde 
zijn niet te koop. 

 
Levende, 
Gij die ons leefruimte schenkt 
om op te staan uit dat wat doodt, 
schenk ons de moed 
ruimte te scheppen  
voor U, 
bevrijdt ons 
van hebzucht. 
 

Jaarsymbool 
Er zijn nog enige bijdragen aangeleverd 
voor ons jaarsymbool. Na afloop van de 
dienst zal dit symbool opnieuw worden 
opgehesen.  
 
Collecten 
(1) KerkinActie/zending en (2) 
kerkelijk werk. De eerste 
collecte wordt toegelicht. 
 
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 

Vergezeld door de zegen 
van de Heer keren we 
huiswaarts. 
 
 

 

 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:    ds. Hinne Wagenaar 
Voorbereiding:   Praethuys, Zondagsschool 
                          Zendings- Missionaire Cie 
Organist:   Klaske Deinum 
Kosters:   Wiebe Brouwer 
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 ouderling:   Geartsje van der Meer 
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 ouderling:  Arie Dol 

Diakenen:          Wiebren Jongbloed,  
                          Jannie Lindeman 
 


