
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

04 november 2012 

1 

  
 

 

 

 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

                       Wirdum Fr e.o. 
                 Zondag 04 november 2012 

                            Gedenkzondag 
 

 

 
"Wij gedenken hen die ons zijn 
voorgegaan in geloof en leven" 

  

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst heet de 
aanwezigen welkom. 
In het bijzonder de predikant Bela 
Csaszar met zijn vrouw en drie 
kinderen uit Ozd in Roemenië 
Zij zijn van Hongaarse afkomst en 
daarom heeft Sándor hen begroet 
in het perfecte Hongaars met : “Jó 

reggelt. Isten hozta nálunk”. Vertaald: “Goede 
morgen. God heeft u hier bij ons gebracht”. 
Daarna zingen we ps.100: 1,2:  "Juicht Gode 
toe, bazuint en zingt" 
  

Stil gebed en drempelgebed 
Daarna zingen we ps. 100; 3,4 
“Want God is overstelpend goed 
die ons in vrede wonen doet 
Zijn goedheid is als morgendauw 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw”. 

  

Woord ter inleiding op 
de dienst uit Matth.28: 
20 
Houd dit voor ogen: Ik ben 
met jullie,  alle dagen, tot de 
voltooiing der wereld. 
  

We zingen nu gez. 299:1- 5 
"Voor alle heil-gen in de heerlijkheid " 
  

Dienst van de schriften. 
Gebed over alle heiligen.  

Velen zijn ons voor gegaan. Wil U ons door hen 
laten bemoedigen. 
Wij zingen gez. 109: 1-
3 "Hoor een heilig koor 
van stemmen" 
Lezing Jesaja 35: 2-10 
over de nieuwe toekomst. We zingen gez.109: 4-6 

  
Preek 
Lieve gemeente  
Elke zondag zitten wel mensen in de 
kerk die door dood en gemis hevig 
zijn geraakt. Onze rouw en verdriet 
mogen ons niet afgepakt worden, want in rouw 
en pijn zit onze liefde verborgen. En door gemis 
weten pas goed wat we hebben verloren. 
Zijn we af van de angst van de dood. Neen, 
toch?  De dood, ook al duwen we hem weg, 
speelt een hoofdrol. Leg een hand op de 
schouder. We verlangen toch naar troost? Ik ben 
met u alle dagen. We zullen en kunnen nooit uit 
Gods handen vallen en mogen dus ook 
verwachten dat de dood niet het einde is. 
Er ligt een weg tussen koesteren en ontvluchten 
van het gemis. De handen van God en mensen 
gaan meestal samen. God zal alle dagen bij ons 
zijn, bij de doden en de levenden, tot het einde 
van de tijden. 
 Stilte en muziek.  
  

Dienst van het 
delen 
Ds.Bela Csaszar vertelt 
dat hij een jaar 
studieverlof in Kampen 
heeft. 
Hij bedankt ook voor de 
20 jaar steun die we 
aan het dorp Ozd gegeven hebben. 
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Op dit moment geven ze ondersteuning aan de 
armsten door bij te dragen in de medicijnen die 
ze nodig hebben. Dat vindt hij ook zeer 
belangrijk. 
Hij sluit af met Jakobus 1vers 27: “Voor God is 
zuivere godsdienst: weduwen en wezen 
bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor 
de wereld”. 

De zendingscommissie geeft 
toelichting op de eerste 
kollekte voor een project in 
Noord -Ghana van kerk in 
aktie. 
De tweede kollekte is voor het 
kerkelijk werk. 
De bloemen gaan als groet van 

onze 
gemeente 
naar Reinder 
en Alie 
Bouma. 
Reinder is in 
Spanje 
aangevallen 
door een 
stier.  
  
Wy sjonge út tuskentiden, 248  

“Hear, no't wy hjir hjoed betinke 
fan wa't wy sa holden ha”. 

              

 Gebed 
We bidden voor hen die 
het verdriet niet kunnen 
verwerken.Voor mensen 
die iemand gemist 
moeten hebben en 
vooral die een kind 
moeten verliezen. 
Voor hen die zoek zijn 
in oorlog of gevangenis. Er is nu stil gebed en 
we sluiten af met het Onze Vader. 
  

Slotlied en 
zegen 
Gez. 299: 6- 10 
We ontvangen 
de zegen en 
maken daarna 
een rondgang 

om het kerkhof en we kunnen dan een bloem 
leggen bij een dierbare of voor iemand die voor je 
belangrijk was. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger     ds.Gerrit de Haan 
Organist          Albert Minnema 
Koster               Ypie   Lindeboom 
Ouderling van dienst   Sándor Weerstra 
2e ouderling                 Simon Turkstra 
Diakenen                      Janny Pimmelaar en  
                  Tjitske Visser 
Bloemen                       Lieuwkje v. Lune 
 


