
Jaarprogramma 
- Dorpskerk 
Wirdum 
2021-2022

Commissie ‘Focus op het jaar’

Enthousiast, divers en 
verbindend



🔥 VIEREN ‘Inhalen en uithalen’ – 2 vrolijke zangdiensten 
zondag 10 oktober en zondag 14 november

Twee vespers met ontmoeting om 16.30 in de kerk van 
Swichum – zondag 9 januari en zondag 13 februari   

Gedenkzondag – Betinksnein - zondag 31 oktober om 9.30 
uur 

Diensten met Kerst
• Kerstnacht: 24 december 2021 om 21.30 uur. 
• Kerstmorgen: 25 december 2021 om 9.30 uur. 
• Kerstmusical op eerste kerstdag ‘Operatie Kerstpost’

Oudejaarsavonddienst - terugkijken en vooruitzien:
een viering vol bezinning. 31 december om 19.30

Diensten op zondag 

in de St Martinuskerk in Wirdum



🔥 VIEREN Veertigdagentijd

Paascyclus 
• Witte Donderdagdienst: 14 april 19.00 uur. 
• Goede Vrijdagdienst: 15 april 19.30 uur.
• Stille Zaterdag: 16 april: wake: passiemuziek. 19.30-

20.00 uur.
• Paaswake: zondag 17 april 6.00 uur. 
• Paasmorgendienst: zondag 17 april 9.30 uur. 

Slotzondag 24 april (nog afstemmen met zondagsschool) 

Hemelvaart: donderdag 26 mei. Dauwtrappen 7.30 
Pinksteren: zondag 5 juni

Dankdag voor gewas en arbeid: 3 november: 19.30 uur 
Biddag: 9 maart: viering om 19.30 uur 

Oecumenische openluchtdienst zondag 26 juni op 
Camstrastate

Diensten op zondag 

in de St Martinuskerk in Wirdum



🔥 LEREN Zondagsschool. Van zondag na de herfstvakantie ( 31 oktober 2021) tot kerst 
en van 1e zondag 40dagentijd (6 maart 2022) tot slotzondag  (24 april 2022)

Kindernevendienst: de hele gemeente wordt betrokken bij de 
kindernevendienst. De knd kan in én rond de kerk zijn. 

Jeugd!  - voor jongeren tussen de 12 - 16 jaar. Start 24 oktober om 9.30 uur

Ontmoetingskerk, ontdek-kerk, kliederkerk - Palmzondag 10 april 2022

Jong Belegen – gespreksgroep voor 20,30,40-ers

Praethuys - gespreksavonden rond een thema 

Ontmoeting parochianen Wytgaard en dorpskerk Wirdum (juni 2022) 
Verhaal Jannie van der Wal over haar reis naar Kamp Moria 
Spreken in het openbaar voor ambtsdragers in spé en geïnteresseerde 
gemeenteleden 

Kerk op zondag en kerk door de week 



🔥 ACTIVITEITEN
Kerk en schoolactiviteiten in komend seizoen: 
mogelijkheden worden verkend met nieuwe dorpsschool 

Samenwerking in dienst tijdens dorpsfeest: wordt verder 
verkend 

Bijeenkomsten UVV-PKN

Oargelpaad – 5 keer op zaterdagmiddag in de zomer 

Samen zorgen voor een schone leefomgeving in het dorp 

-Kampvuuravond voor alle vrijwilligers – eind van het 
seizoen 

Kerk in de kerk en er buiten!



🔥 PASTORAAT

🔥 ONDERHOUDEN

🔥 DIENEN

🔥 BELEID

🔥 COMMUNICATIE

Dorpsontmoeting – elke maand in de Fikarij ’s ochtends 10.00 uur
Ontmoeten, delen rondom rouw en verlies. Start: voorjaar 2022
Doorstart – na corona – Viering Heilig Avondmaal in kleine kring 
in de Fikarij, tweemaal per jaar 

Een avond voor iedereen die vrijwilligerswerk doen. Aan het eind 
van het seizoen 

Kerstbroodmaaltijd december en de kerst tassenactie 
Kledingactie 
Collectes 

Gemeenteavond/ gemeenteberaad: najaar 2021 (nieuwe 
beleidsplan ) en voorjaar 2022

Kerkblad 
Website 
Mededelingen tijdens de kerkdiensten


