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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
 

zondag 10 febr. 2013, 11-uurs gezinsdienst 

 
Voor de dienst is er zoals 
gebruikelijk koffiedrinken in 
de kerk. De kerkruimte is 
versierd met ballonnen en 
slingers, o.a. aan de 
kroonluchters. Op het 

scherm wordt 
het woord 
Masquerade 
geprojecteerd.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling Arie Dol heet een ieder welkom, ook 
de gasten 
en 
kinderen. 
De 
bloemen 
van deze 
zondag 
gaan naar 
mevr. 
Visser-
Gillebaard in Weidum. Genoemd wordt nog de 

vesperdienst ‘s 
avonds en de 
extra gemeente-
vergadering op 
13 februari i.v.m. 
het beroepen 
van een nieuwe 
predikant.  
Diaken Wiebren 
Jongbloed meldt 

de opbrengst van de werelddiakonaatcollecte: € 

260,--. Dit is ruim voldoende voor een waterpomp 
in Mozambique.  
Het openingslied is gez. 351: 1-4, “Zie ons heden 
voor U treden”, waarna ds. de Haan de 
zegengroet uitspreekt. 
 
De zondag voor Aswoensdag is het carnaval. In 
Luzern (waar ds. de Haan predikant is geweest) 
werd dit ook door protestanten gevierd, zij het 
“verfijnd”. Even buiten jezelf staan, een masker 
opzetten. Het thema deze morgen is dan ook: 
Masker op, masker af.  
Na gebed zingen we psalm 136: 1,2,3,4,12 en 13 
afwisselend door mannen, vrouwen en allen, 
“Looft den Heer, want Hij is goed”.  

Klazina de Hoop neemt de microfoon ter hand en 
vraagt een aantal kinderen naar voren te komen. 
Zij moeten raden wie toch de onherkenbaar 
verklede mystery guest, die al de hele tijd voor in 
de kerk zit, is. 
Deze mag de 
vragen alleen 
met ja of nee 
beantwoorden. 
Met hulp van 
de kerkgangers 
lukt het: het is 
Tjitte Talsma! 
Geraden!  
Dan klinkt er 
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Joodse dansmuziek. 
Gez. 487: 1,2,3, “De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht”. Na het zingen hiervan gaan de 
kinderen naar de kapelruimte. 

Voor elke 
kerkganger is 
er een 
papieren 
masker met 
o.a. het 
gezicht van 
Lance 
Armstrong, 

Assad, Beatrix, Obama, Epke Zonderland, 
vrouw van Assad. Gysbert Wassenaar vraagt 
aan de mensen hoe het voelt om bijv. majesteit 
te zijn, hoe is het achter een masker te zitten? 
Heeft iemand soms niet een masker nodig? 
 

Dienst van de schriften 
De lezing is Efeziërs 5: 1 en 2. Ga de weg van 
de liefde. 
Preek: 
God is verborgen en gekend. Wij zijn met 
Christus gekleed: gekostumeerd. Steeds weer 
de nieuwe mens aantrekken. Christus laat zien 
hoe God er ongeveer uitziet.  
Wij zijn Gods spelers op aarde. Van een ieder 
wordt verwacht dat wij toenemen in bezieling. 
Al wandelend volgen we Christus. Ook de ernst 
van ons leven is bijbels gezien een spel. Wees 
schouwspelers van God, schouwspelers in de 
liefde. Amen. 
Na stilte volgt een lied van Marco Borsato: 
Maskers af. 

Dienst van het delen 

1e Collecte: help de nieuwe kerk, 
missionair werk en kerkgroei.  
2e Collecte: kerkelijk werk.  
 

Dankgebed 
Het dankgebed wordt afgesloten 
met het gezamenlijk uitgesproken 
Us Heit. 
Het slotlied is uit Sjongend Op Wei lied 211B: 
1,2, en 3, “Komt, laat ons vrolijk zingen”. 
De zegenbede wordt door de gemeente beaamd 
met het drie maal gezongen Amen.  

 

 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Gerrit de Haan     
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Johannes Koornstra   
Ouderlingen: Arie Dol, Sándor Weerstra  
Diakenen: Alie Kalsbeek, Janny Pimmelaar 
Bloemen: Tryxt Lindeboom 
Voorbereiding dienst mede door:  
  Praethuys 
  zondagsschool 
  zendings/missionaire cie 


