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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
4e zondag van de 40 dagentijd 

                    Zondag 18 maart 2012 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst 
heet ons allemaal van 
harte welkom.  
Ons openingslied is 
ps.122: 1:  “Hoe sprong 
mijn hart hoog op in mij”. 
Na de votum en groet 

zingen we ps. 122: 3, met als slotregel :”o stad 
van God met vrede groeten”. 
De voorganger gaat nu voor in gebed over de 
nood in de wereld en in ons land. 
Voor de opening van de bijbel zingen we 
afwisselend de predikant en de gemeente:  

Iepenje my foar Jo goedens, 
en reitsje my oan. 

Iepenje hert en siel foar Jo goedens 
en reitsje my oan. 

 

Dienst van de schriften 
De lezing is uit 
Ezechiël 17: 22-24 
Over een twijgje 
van een tak dat 
geplant werd en 
zal tot een 
prachtige ceder 
worden. 
We zingen nu 

twee versen uit het 40 dagen-tijd; Mensenkind. 
De tweede lezing is uit Joh.6 over de 5 broden 
en de 2 vissen.We zingen nu het passend lied 
gez.57A over: : “Zeven  was voldoende, vijf en 
twee, zeven was voldoende voor vijfduizend”. 
 
Overdenking 
Energie zetten in nieuwe projekten.De 
kerkgang bloeide op na de oorlog en de laatste 
decennia  is er landelijk grote teruggang. 

De grote boom uit 
Ezechiël 17: 24 staat 
centraal en die gaat 
verdorren. God kan een 
teer twijgje planten en 
opnieuw laten groeien.  
Tijden van crises kan 
ook kansen geven. 
Jezus sluit aan bij wat er is: vijf broden en twee 
vissen. Die gebruikt hij om de mensen te voeden.  
Oude bomen vallen op maar nieuwe vormen 
moeten groeien.  
De goede wil van 
ons kan 
voldoende zijn 
om te groeien in 
ons geloof. 
Hierna was er 
stilte en 
pianospel. 
 

Nieuwe gemeenteleden 
Gerben ten Cate en 
Carla v.d.Graaf 
hebben te kennen 
gegeven dat ze lid 
willen worden van 
onze gemeente.  
Ze stellen zich met 
hun drie kinderen 
Ivar, Wiebren en 
Ingrid voor aan onze 
gemeente.  
Ze vertellen een 
stukje 
voorgeschiedenis en 
geven een 
getuigenis. Wij zijn 
onder de indruk. 
De ouderling van 
dienst heet hen welkom, bedankt hen voor de 
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getuigenis en geeft 
hen een kaars als 
teken van het licht 
van Christus.  
De gemeente 
beantwoordt dit met 
een groot applaus. 

Met elkaar zingen wij  Gez.1: 
“God heeft het eerste woord”. 
  

Dienst van het 
Delen 
1e Collecte: Kerk in 
Actie  
2e Collecte: Kerkelijk 
werk 
 

Er zijn ook een vader 
en dochter uit 
Canada die hun 
“roots” opgezocht 
hebben. Zij stellen 
zich voor. Roorda is 
predikant ze zijn  
familie van de fam. 
Span die eerder in 
Wirdum heeft 
gewoond.  
 
Bij de uitgang zullen 
de diakenen een 
kaart uitdelen om die 

als paasgroet  te versturen aan gevangenen in 
ons land. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Dank voor uw woord en onze eigen 
gemeente.Dank voor de nieuwe leden en hun 
kinderen. 
Bidden voor de gevangenen en de 
nabestaanden van de busramp in Zwitserland 
en ook de situatie in Syrië. 
Stilgebed en sluiten af met Het Onze Vader. 
  

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar B.de Haan. 
Thema: Delen van 
verandering.  
 

Delen, 
breken,  
uitdelen. 
Wonderlijk  
hoe weinig 
door te delen 
verandert 
in overvloed,  
en velen voedt. 
 
Gij die ons voedt, 
schenk ons het 
inzicht 
dat delen 
verrijkt 
en de woestijn 
verandert  
in een oase. 
 

Heenzending en Zegen 
Slotlied S.O.W.185: “Ga nu heen in vrede, ga en 
maak het waar”. 
De zegen beamen we zingend met: “Amen, 
Amen, Amen”. 
  
Na de dienst geven alle aanwezigen 
Gerben,Carla, Ivar, Wiebren en Ingrid een hand. 
Het was een prachtige en warme dienst.  

Medewerkers 
Voorganger            Ds.Hinne Wagenaar 
Organist                 Jaco Velsema 
Koster                    Teake Posthuma 
Ouderling v.dienst:    Sandor Weerstra 
2 ouderling            Simon Turkstra 
Diakenen               Hinke Meindersma    
                              Tjitske Visser                          
Bloemen:    Neeltsje Hellinga 


