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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag, 21 april 2013 

 

In deze slotdienst wordt afscheid genomen van 
het winterwerk, van de kinderen van de 
zondagsschool en van ds. Gerrit de Haan 
 
Welkom 

Ouderling van dienst 
Sándor Weerstra heet 
ons welkom. Het 
openingslied is Psalm 
100: 1 ,3 en 4: "Juicht 
Gode toe, bazuint en 
zingt " 

 
Bemoediging en drempelgebed 
De kleur en de geur van Pasen hangen nog om 
ons heen en we zijn onderweg naar Hemelvaart 
en Pinksteren. 
  
Afwisselend mannen, vrouwen en allen zingen 
we vier verzen uit Sjongend op Wei 50 "De 
morgen staat vol vrolijk licht ". 
 
Afscheid  oudste kinderen zondagschool. 

Gerda Minke Adema leest het 
verhaal over de 100 schapen.’s 
Avonds is er één schaap zoek. 
En dat ene schaap moet 
worden gezocht. Als het wordt 
gevonden, is er feest. Met God 
is het net zo, bij elk mens dat 
Hij terug vindt, vieren de 
engelen in de Hemel feest. Als 

je de weg kwijt 
raakt , is er altijd 
Eén die je zoekt.  
Rixt Vellinga 
en Erik Tawafra  
– maar ook ds. 
Gerrit de Haan 
die eveneens 
afscheid neemt –  

 
krijgen een puzzel waarvan de stukjes zijn 
verstopt in de 
kerk. Wie er 
een vindt kan 
het 
puzzelstukje 
naar voren 
brengen. 
Uiteindelijk 
ontbreken er 
nog 3 stukjes, 
die worden uiteindelijk 
gevonden op de preekstoel.  

 
De kinderen ontvangen een aandenken. 
Van de predikant krijgen ze de zegen 
mee: “De Heer is naast jou , achter jou en 

voor jou 
en gaat 
met jou 
mee.”  
Germen ten 
Cate nodigt hen 
uit voor het 
volgend seizoen 
voor de 
samenkomsten 
van de jeugd  
  
We zingen het 
lied uit Sjongend 
op Wei 125 

"Jezus is de Goede Herder". 
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Bijbels citaat Jurjen Cnossen 
De slogan was: “De gouden 
draad.” Een aangrijpend 
verhaal van ervaringen van 
zijn ouders en hemzelf. 
Abraham moest uit het land 
vertrekken. God zei: “Ik zeg 
u, ga.” En Esther die zei: 
”Kom ik om, dan kom ik om”. 
In beide situaties kregen zijn 

ouders en hij rust. 
  
Dienst van de schrift 
De schriftlezing is uit Lukas 24 : 50-53: Jezus 
neemt afscheid. Gevolgd door het lied :"De 
vreugde voert ons naar dit huis." 
  
Preek 

Ds. Gerrit de Haan blikt 
vandaag even vooruit op de 
hemelvaart van Jezus Ook 
daar gaat het om een 
afscheid. Afscheid doet pijn. 
Een beetje sterven. Jezus 
weet dat zelf ook. Hij kent 
alle menselijke pijn van 
afscheid en gemis.  
Ons leven bestaat uit een 
hele serie van afscheid, van 
je jeugd, je beroep, maar 
vooral van lieve mensen om 
je heen.  
Afscheid hoort bij het leven. 
Soms is het pijnlijk, soms 
gezond. Soms beide 
.Daarmee geeft Jezus aan, 
dat we als volwassen 
mensen ons kinderlijk geloof 
mogen koesteren. 
Ds. De Haan wil bij dit 
afscheid graag de passie van 
een warm en volwassen 
geloof met de gemeente 
delen. Uit ons geloof putten 
we levensmoed. Jezus ging, 
de leerlingen gingen fleurig 
verder. Amen 
  

Na de stilte en muziek zingen voorganger en 
gemeente afwisselend  drie coupletten 

"Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij. 
't oog omhoog en hand in hand?”  
  
Mededelingen en gebeden 
De bloemen gaan vandaag 
naar Marga Bloem. 
Marco Dol en Ingrid Andringa 
trouwen op 26 april om 3 uur 
in deze kerk.  
Vanaf 28 april is er weer 
kindernevendienst. 
De 1e collecte is voor de 
vluchtelingen uit Syrië,  de 2e 
voor kerkelijk werk. 
In de gebeden wordt gevraagd om ons bij te 
staan, afgesloten wordt met het Onze Vader. 
  
Afscheid ds. Gerrit de Haan 
Ouderling Sándor Weerstra maakt 
ds. Gerrit de Haan los van onze 
gemeente en sluit af met een 
gebed. Hierna wordt de predikant 
toegesproken door de voorzitter 
van de kerkenraad, Carla van der 
Graaf. Onze gemeente is ds. Gerrit 
de Haan  grote dank verschuldigd 
voor zijn grote en betrokken inzet. 
Vanaf de eerste dag voelde het 
goed en dat is zo gebleven. We zijn 
blij dat we ds. De Haan 
vorige maand zijn 40 jarig 
jubileumfeest mochten 
aanbieden, dat mocht toch 
worden gezien als een soort 
kroon op zijn werk en leven 
als predikant. Carla 
overhandigt hem een pentekening van Onze 
Martinus Kerk als herinnering aan de fijne tijd die 
we samen hebben gehad. 
Ook krijgt ds. De Haan de 
Paarskaas van het 
afgelopen jaar.  
Carla, Geartje van der 
Meer en Klaske Deinum 
zingen ds. Gerrit de Haan 
hierop toe: 

Vrede van God, 
De vrede van God,  
De vrede van God zij met u 
In Jezus naam, 
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In Jezus naam,  
In Jezus naam geef ik u 
Heilige Geest, 
De Heilige Geest, 
De Heilige Geest zij met u. 

  
Tot slot zegt ds. De Haan: “Laat het een 
afscheid zijn met een glimlach naar Pasen.” 
  
Het slotlied is gezang 320: 1 , 2 en 3: 

"Zingt een nieuw 
lied voor God de 
Here " 
De zegen wordt 
beantwoord 
door het 
 driemaal 
 “Amen”. 
  
 
 

Na de dienst kon een ieder persoonlijk afscheid 
nemen van de Haan onder het genot van een 
kop koffie. 
 
Medewerkers 
Voorganger     ds. Gerrit de Haan 
Ouderlingen   Sándor Weerstra en 
                       Simon Turkstra 
Diakenen        Tjitske Cnossen en  
           Wiebren Jongbloed 
Organist         Klaske Deinum 
Koster            Wiebe Brouwer  

 


