
zondag 

30 januari 2022

09.30 uur

Online en in de kerk

van harte welkom.

Kerkdienst  - Sint Marintuskerk te Wirdum.



Als u niet wilt dat er foto’s van u 
geplaatst worden, geef dit dan na de 
dienst door aan de fotograaf of 
ouderling van dienst.

Tijdens de dienst worden er foto’s gemaakt voor plaatsing in de 

zon-dag-boeken en voor onze web-site:

www.kerkinwirdum.com

http://www.kerkinwirdum.com/


Voorganger : Ds. Jaap Overeem, Stiens
Orgel : Klaske Deinum 
Ouderling van dienst      : Corry Brouwer
Diaken : 
Bloemen : Fokje Tolsma
Koster en camera : Wiebe Brouwer
Beamer : Gerrit de Vries

Welkom en mededelingen

Intochtslied:  lied 276  vers 1 en 2



Lied 276: 1 en 2



Lied 276: 1 en 2



Lied 276: 1 en 2



Lied 276: 1 en 2



Bemoediging en groet

Zingen: Lied 281























Gebed bij het openen van de Bijbel

Lucas 10:  25 - 37

Zingen:  lied 320



lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5



lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5



lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5



lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5



lied 320: 1, 2, 3, 4 en 5



Verkondiging

Moment van stilte

Luisterlied



Luisterlied:  Wek mijn zachtheid weer





Mededelingen door de ouderling van dienst

Collecten   – bij de uitgang

1e     PKN: Jeugdwerk JOP
2e onderhoud gebouwen 

Dankgebed en voorbeden,  ‘Onze Vader’ 



Onze vader 

Onze Vader in de hemel,
laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.



LZingen:  lied:  518: 6 en 7















Zegen en zending

gezongen 3x Amen

Zingen: lied 425










