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PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr. e.o. 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE WYTGAARD 

woensdag 13 maart 2013 

BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
 

Wolkom  
De âlderling fan tsjinst hjit 
ús wolkom.  
It iepeningsliet is “Zie ons 
heden voor U treden, God 
die goedheid zijt”.  

 
Habemus Papam 

Nei it votum en groet hat ds. Gerrit de Haan in 
nijsgjirrige meidieling: “Habemus Papam. We 
hebben een nieuwe Paus, we weten nog niet 
wie het is maar ik weet zeker; hij is 
Katholiek….”. Krekt foar ús tsjinst begûn kaam 
der wite reek út de skoarstien fan de Sint-
Pietersbasilyk yn Vaticaanstad te Rome. 
 
Mei foarsang fan ds. Gerrit de Haan wurde 4 
kûpletten songen fan: “Het lied van alle zaad”. 
 
V: wie als een god wil leven hier op aarde 
A: wie als een god wil leven hier op aarde 
V: Hij moet de weg van alle zaad 
     en zo vindt hij genade 
A: en zo vindt hij genade 

 
 
 
Baukje Schaafsma .lêst it 
gedicht: “de Siedder”. It 1e 
kûplet giet sa: 
 

Siedder gean en strui it sied 
Is it lân al ploege en sljochte 
alles komt net goed terjochte 
Want in diel falt by de wei 
en de fûgels pikke ‘t mei 
Mar, oft gans te neate giet 
Siedder, gean en strui it sied.” 

 

 
Corry Brouwer lêst in part út Psalm 104: “Prijs de 
Heer, mijn ziel.” 
 
Songen wurdt: “Laudata 
omnes gentes, laudate 
Dominum.”  
 
Uit het heilig evangelie 
volgens Marcus leest pastor Susan Boukema het 
verhaal van de zaaier (4: 3-9). 
 
Overweging 
 Op oude schoolplaten 
wordt het verhaal 
prachtig uitgebeeld: de 
zaaier loopt op het land 
en zaait het zaad met 
afgemeten hand uit. Hij 
ziet naar voren, geheel 
gericht op de volgende worp. Hij kijkt niet waar 
het zaad terecht komt, daar bekommert hij zich 
niet om, hij laat het los. Zijn taak is om te zaaien. 
Ook wij zaaien wat af, in de kerken, maar ook 
daarbuiten. Er gebeurt van alles en we willen de 
ontwikkelingen graag in de hand houden. Als wij 
zaaien willen we dat er iets met het zaadje 
gebeurt. Maar zo is het vaak niet. Denk aan de 
zaaier, die deed gewoon wat hij moest doen. 
Zaaien en vol vertrouwen loslaten. Doen wat we 
moeten doen, 
laat de rest 
over aan God.  
 
We sjonge: 
“Het brood in 
de aarde 
gevonden.”  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersbasiliek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaticaanstad
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Blommen 
De blommen 
geane as groet 
fan ús allegearre 
nei Carla van 
der Graaf oan 
de Pastorijsingel 
yn Wurdum.  
 
Gebeden en 
kollektes 
De foarbeden, 
útsprutsen troch 
Baukje Schaafsma en Corry Brouwer, wurde 
ôfsletten mei it sjongen fan: “God fan fier en 
hein ús Heit.” 
 
1e kollekte: Ljochtpunt yn Kollumersweach; 
2e kollekte: tsjerklik wurk. 
 

Slotliet en Seine 
As slotliet sjonge wy Gesang 288: “Eens komt 
de grote zomer waarin zich ’t hart verblijdt.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dêrnei wurde wy mei de 
seine de wrâld 
ynstjoerd.   
 
 
 
Meiwurkers 
Foargonger:  ds. Gerrit de Haan en  

pastor Susan Boukema  
Muzyk:          Brassband Wirdum o.l.v.  

John Blanken  
Piano/oargel: Klaske Deinum 
R.K. parochy:  Baukje Schaafsma en  

Broer Roorda 
Prot. Gem.: Corry Brouwer,  

Hinke Meindersma, en 
Alie Kalsbeek 

Koster:   Iepie Lindeboom 


