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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

            Wirdum Fr e.o. 
 Donderdag, 05 mei 2016 - Hemelvaartsdag 

Dauwtraapjen en ochtendgebed 
 
Hemelvaartsdag en bevrijdingsdag 
Dit jaar vallen Hemelvaartsdag en 
Bevrijdingsdag op dezelfde datum.  
Vroeg in de morgen wordt de vlag al op de 
toren van de Sint Martinuskerk gezet.  
Het uitzicht vanaf de toren is geweldig en het 
belooft een prachtige dag te worden.... 

 
Half acht ‘s ochtends - dautraapjen 

Een flinke groep 
dautraapers verfzamelt 
zich om half acht bij de 
Fikarij. Op het 
programma staat de 
traditione dautrap-kuier, 
een spirituele wandeling 

door de dreven van 
Wirdum en Swichum.  
De ouderling van 
dienst vraagt ons 
eerst stil te zijn en te 
luisteren naar de 
vogels... Juist op dat 
moment gaan 2 
ganzen op de nok van 

de Sint Martinuskerk zitten.... Voor maar heel 
even want die nok is zeker niet breed... Ze 
wankelen en gaan op de vleugels...  

 
Wij volgen de vogels met de voeten op de 
grond en wij gaan stil op weg naar Swichum..  
 

 
ieder met zijn/haar 
gedachten... Het is stil 
op straat, stil bij ons en 
het landschap is 
prachtig...  
 
 

Op weg 
naar het 
kerkje 
van 
Swichum 
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Bij de 
kerk 
van 

Swichum luisteren wij naar een mooie tekst. De 
uitdaging is om hierover in gesprek met de 
medewandelaars....  

 
De 
wandeling 
gaat door 
een 
prachtig 
landschap 
over de 
Wirdumer-
vaart naar 

het Loo.   
 
Bij 
Juwsma-
state –nu 
begraaf-
plaats van 
de 
Eysinga’s-  
is een wandel-rust...  
De diakenen zorgen voor heerlijke koffie/thee 
en broodjes... En de diakenen krijgen hulp van 
een jongedame...  

 
En wij 
genieten... 
van mooie 
teksten en 
goede 
gesprekken, 
samen in de 

zon, zittend 
op oude 
graven...  
 
Hemelvaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wij gaan weer op pad richting de Sint 
Martinuskerk waarvan wij de toren in zicht 
houden.  
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Wij zijn op tijd bij de kerk om met nog meer 
aanwezigen het ochtengebed bij te wonen.  
 
Welkom en bemoediging 

Het ochtendgebed vindt 
plaats in de kapel van de Sint 
Martinuskerk. Ouderling van 
dienst Truus Sterrenburg  
heet de aanwezigen welkom.  
 
 
 

Bemoediging 
Onze verwachting is op de Eeuwige, onze God, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
de zee en al wat daarin is 
die betrouwbaar is tot in eeuwigheid 
 
Heer, onze God, wij bidden U 
om het licht van uw liefde 
laat dat over ons opgaan! 
 
Vergeef ons onze schuld 
en doe ons weer in vrede leven. 
 
Doe ons ervaren, ook op deze dag,  
dat u bij ons bent, 
in de kracht van Uw Geest. 
Amen 
 
Lezing 
Samen wordt gezonden, er wordt geluisterd 
naar een lezing en meditatie. Er wordt 
geluisterd naar het volgende gebed:.  
 

 
 
 

Wy bidde God, om in bytsje himel foar alle minsken, 
om wat mear wolfeart foar de earmen yn de wrâld, 
om brea foar dy’t honger hat of ûnderfuorre is, 
om frede foar elkenien dy’t leit ûnder oarloch en geweld. 
om frijheid foar harren dy’t ûnderdrukt wurde. 
 
Wy bidde God, om in bytsje himel foar alle minsken, 
om in lokkige jeugd foar alle bern 
om goede takomstmooglikheden foar alle jongeren, 
om wurk foar elkenien dy’t dêrnei op syk is, 
om in sinfol bestean foar de minsken dy’ t arbeidsûngeskikt 
binne, 
om in doel yn it libben foar alle swalkers. 
 
Wy bidde God, om in bytsje himel foar alle minsken, 
om oprjochte leafde 
om waarmte en burgen-wêzen yn alle húshâldings, 
om goede soarch foar alle âlderen 
om goede ferpleging foar de siken, 
om  oandacht foar wa’t iensum is. 
 
Wy bidde God, om in bytsje himel foar alle minsken, 
om ienigings yn ús mienskip, 
om ferdraachsumens tsjinoer harren dy’t oars binne, 
om gastfrijens foar de asylsikers en flechtlings, 
om in hâlding fan goedwilligens nei elkenien. 
 
Wy bidde God, om elkoar sa te moetsjen dat wy  
foar elkoar de himel iepenje. 
Lear ús sa te libjen dat alle minsken diel hawwe kinne oan it 
goede libben 

Medewerkers 
Ouderlingen: Truus Sterrenburg en Janny       

Veenstra 
diakenen: Tjitske Cnossen, Tjitske Visser, Hinke 

Meindersma.   
pianiste:   Klaske Deinum 
bloemen:  Lieuwkje van Lune 
koster: Klaas Krol 
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