
 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 12 januari 2014  

1 

  
 
 
 

 

 

                  

                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 12 januari 2014 

 
Vanaf  09.30 uur is 
er voor de dienst 
koffiedrinken en 
ontmoeting in de 
kerk.  
Veel kerkgangers 
zijn in fraaie witte 
kleding of kleding 
met witte accenten 

gekomen voor deze morgen. De kerk is mooi 
versierd met witte slingers met duifmotieven. 
Een feestelijke dienst met thema  
“vernieuwing”. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Arie Dol heet ons als ouderling van dienst 

welkom. Wij 
zingen het 
welkomstlied 
lied 288, 
eenmaal door 
de zanggroep 
en tweemaal 
door allen.  
Daarna volgt de 

bemoediging, stil gebed en drempelgebed. 
Lied 89: 1 “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn 
lied”. Terwijl het thema  “vernieuwing” wordt 
toegelicht door ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
staat op het projectiescherm een witte duif  

 
geprojecteerd. De doop van Jezus staat op het 
leesrooster. De kleur wit van de doop; ook de 
stola (en toga) van de predikant is wit. Bij de 
doop krijg je een nieuwe naam erbij, de naam 
van God. 
Het gebed van ontferming wordt driemaal 
afgesloten met het kyrie eleison.   
Het glorialied is lied 218 “Dank U voor deze 
nieuwe morgen” alle coupletten. 
 

Dienst van het Woord 
Gebed van de zondag; op het scherm gevouwen 
handen. Altijd mogen wij opnieuw beginnen. 
Henny Holwerda heeft een kort gesprek met de 
kinderen, 
die voorin 
de kerk zijn 
gaan zitten, 
over de 
doop. In de 
kerk hangt 
ook een 
aantal 
doopjurken. 
Die komen 
vanuit de gemeente en er horen verhalen bij. Een 
doopjurk van parachutestof (in de oorlog), een 
doopjurk waarin 14 kinderen zijn gedoopt, een 
doopjurk gemaakt van een onderjurk, een 
doopjurk uit een trouwjurk, een doopjurk met 
Brussels 
kant. 
Gezongen 
wordt “Laat 
de kinderen 
tot mij 
komen” 
couplet 1.   
In een 
tweede 
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gesprek met de kinderen vertellen Paulien en 
Justin Omara over het dopen in Oeganda. Daar 
wordt je pas gedoopt als je volwassen bent 
geworden. Dan wordt je ondergedompeld in het 
water; dat kan in het buitenwater zijn, maar 
soms ook in een bad in de kerk.   

Wij zingen 
“Laat de 
kinderen 
tot mij 
komen” 
couplet 2, 
waarna de 
kinderen in 
de kapel 
creatief 
aan de 

slag gaan. 
Lezingen 
De 1e lezing wordt gezongen door de 
zanggroep: lied 139b (nieuwe tekst en wijze 
van psalm 139) “Heer, U doorgrondt en kent 
mij”.  
De 2e lezing is Matteüs  3: 13-17 over de doop 
van Jezus door Johannes de Doper. Op het 
scherm zien we het beeld van een 
opengeslagen bijbel. 
We zingen 3 coupletten van een lied van Sytze 
de Vries: “Nog voor wij woorden hebben vat Gij 
ons in het oog”. 
Preek.  
Met het beeld van de witte duif voor ogen 
luisteren we naar de preek. Degene die kopje 

onder 
gaat 
begint 
een 
nieuw 
leven met 
God, of je 
nu klein 
bent of 
groot. 
Gods 

naam is verbonden aan jou. Je mag er zijn om 
wie je bent, waardevol in Gods oog. Ook al vind 
je dat zelf soms anders. Dopen is Pasen vieren. 
Je krijgt grond onder de voeten. Dopen is niet 
kopje onder gaan, maar kopje boven komen 
(Jos Brink). God laat ons niet wegzinken. Je 

leven spiegelen aan wat je in de bijbel leest. Lief 
te doen in eigen leven en dat van anderen. 
Mensen op het droge helpen. De foto in de krant 
onlangs van een kind, opgetild in de handen 
boven de puinhopen in Syrië: een kind op 
handen gedragen, gered. Leven is steeds 
opnieuw geboren worden, leven van de Geest. 
Amen. 
Na een korte stilte luisteren wij naar het lied 
“Doopgebed” van ds. Helmer le Cointre. Er kan 
worden meegelezen vanaf het scherm. 
 

Dienst van het Delen 
De kinderen tonen wat zij 
hebben gemaakt tijdens 
de preek: prachtige 
gekleurde duiven van 
papier, glitters enz. 
Samen komen ze ook nog 
op de foto (“Mama, sta ik 
ook op de foto?”). 

Op de 
tafel 
staat 
een 
schaal 
met 
drijf-

kaarsjes in water. Deze worden aangestoken met 
het vuur van de paaskaars. Met wat bijvullen met 
water zien we de kaarsjes naar boven komen. Zo 
draagt God ons op handen.   
 
Mededelingen door de ouderling van dienst: 
de bloemen 
gaan 
vanmorgen 
naar de heer 
en mevrouw 
Hibma in 
Palsmastate, 
Piskhoarnedyk.  
Vanavond is er 
een 
vesperdienst.   
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Collecten voor diaconie en voor kerkelijk werk. 
De diaconale collecte heeft de speciale 

bestemming 
van het 
Omara-fonds. 
Dit wordt 
toegelicht door 
Paulien 
Omara-
Meijers, met 
vertoon van 
foto’s op het 

scherm. In 2013  is de basisschool gebouwd en 
de waterput hersteld. Ook het toiletgebouw is 
herbouwd na regenschade. In november zijn 12 
kinderen “afgestudeerd” aan de kleuterschool 
(mooie foto’s van hen met academische baret). 
Het afstudeer feest is gecombineerd met de 
opening basisschool.   
Het Omara Foundation Farmers Group is een 
nieuw project t.b.v. ondersteuning van de 
landbouw (zaden, microkrediet).  
Meer informatie vindt u op  
www.omarafoundation.com  
 

Gebeden 
Dank voor steeds opnieuw geboren te worden. 
Bidden om vertrouwen, moed, geloof. Gebeden 
voor allen die leven met gemis. Voor de zieken, 
met name voor Betty Feenstra en haar familie. 
Voor Justin en Paulien en hun Omara-stichting. 
Het gebed wordt afgesloten met het zingen van 
lied 891 “Heer, ik kom bij U, neem mijn leven” 
door de zanggroep. 
Lied 686: 1 en 2 is het slotlied: “De Geest des 
Heren heeft een nieuw begin gemaakt”.    

 
 
 

 

Heenzen-
ding en 
Zegen 
Beeld van 
zegenende 
handen op het scherm. 

De zegenbede wordt afgesloten met het driemaal 
gezongen 
Amen.  
Direct na de 
dienst wordt er 
buiten door 
Germen ten 
Cate een witte 
duif losgelaten. 
Na de dienst 
zijn er in de 
kerk nog 
Afrikaanse artikelen te koop t.b.v. het Omara-
fonds. 

 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Orgel / piano: Klaske Deinum  
Koster:   Ypie Lindeboom 

Ouderlingen:Arie Dol 
               Sándor Weerstra 
Diakenen:   Alie Kalsbeek,        
                Hinke Meindersma 
Bloemen: Klaaske de Boer 
Dienst met medewerking 
van:       Praethuys 
   Zendings       
                missionaire cie. 
   Zondagsschool 
        Muziekgroep o.l.v.  

                                                        Klaske Deinum  
            Foto’s:      Minne Hoekstra 

http://www.omarafoundation.com/

