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          PROTESTANTSE GEMEENTE 

                                       Wirdum Fr e.o. 

Nicolaestsjinst op zondag 07 februari 2023 

 
Welkom 
Geertje van der Meer heet ons 
van harte welkom in deze dienst 
in de kerk van Swichum.  
 
 
 

Het thema van 
de dienst is: 
“Wijsheid” 
 
 
 

 

Mededelingen 
 
De ouderling van dienst steekt 
de Paaskaars aan.   

 
De bloemen van 
deze zondag 
gaan naar Hanny 
Schuurman. Zij is 
de beheerster van 
deze kerk.    

 
Zingen 
Wij zingen: ‘Kom bei ús Hillige Geast. Stek yn 

ús oan it ljocht fan jo 
leafde…’  
 
Bemoediging en 
groet 
 
 

Dienst van de schriften 
De lezing in uit 1 Korinthiers 
vers 6-10. Geertsje Talsma 
las dit gedeelde voor.  
Dit ging over wijsheid voor 
wie volwassen is in het 
geloof. Een andere wijsheid 
dan die van deze wereld en 
haar machthebbers. Daarna 
werden wij door Janke 

Riemersma 
uitgedaagd om na te 
denken wat voor ons 
een ‘wijsheid’ is. Dat 
deden wij al lopend 
door de kerk, de hal 
en over het kerkhof 
onder prachtig  

pianospel van Klaske 
Deinum.  
 
Bij het stoppen van het spel 
was het de bedoeling om 

met degene die 
dicht bij je stond 
uit te wisselen 

wat voor jou een wijsheid was. 
 
 Dit leverde mooie gesprekken 
op.  
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Daarna gingen we terug in de banken en 
vertelde een aantal mensen wat ze hadden 
besproken.  

 
Een deelnemer gaf aan aan dat de term NIVEA 
soms bij haar opkwam. (Niet Invullen Voor Een 
Ander).  
 
 

Gebeden 
 
 
 
 
Zending en zegen 
De dienst werd besloten met het samen zingen 
van een Zegen.  

Frede winskje ik dy. Leafde winskje ik dy. 
Mei God dy behoedzje, libje syn leafde. 

Frede winskje ik dy. 
Seine winkskje ik dy. Leafde winskje ik dy. 
Dat der minsken binne dy’t om dy jouwe. 

Seine winskje ik dy. 
 
 

Na de dienst was er gelegenheid om na te praten 
en ‘wijsheden’ uit te wisselen.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers 
Organisatie:  Geertje van der Meer, Janke  

Riemersma,  Geertje Talsma. 
Ouderling:   Gysbert Wassenaar.  
Diaken:   Janny Lindeman  
Piano:   Klaske Deinum    
Koster:   Hanny Schuuman  
Beamer:  Michel van Viersen 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Tekst en foto:  ROB 


