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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 17 januari 2016 
             Thema: “Ik hou van Holland”

 
Vandaag is er weer een maandelijkse  “tien 
uurdienst” met als thema  “Ik hou van 
Holland” . 
In de kerk hangen kris kras oranjevlaggetjes, 

staat een 
scorebord en een 
oranje en rood, 
wit, blauwtafel 
voor de 
panelleden. 
 

We beginnen 
zoals altijd 
met koffie en 
koek.   

 

Truus 
Sterrenbrug, 
ouderling van 
dienst heet ons welkom. Aansluitend zingen we 
lied 288. 

Na de 
bemoediging 
en groet 
zingen we lied 
489.  
 
Daarna neemt  
Linda de Mol 
(Jan 

Bergsma) het woord: 
 
 “hallo lieve mensen, wat gezellig dat 
u allemaal bent gekomen. We gaan 
Ik hou van Holland spelen. Jeroen en 
Guus zijn verhinderd daarom zijn 
Haije en Gysbert gevraagd om als 
captain voor hen in te vallen.” 
De teamleden worden er bij 

geroepen: 
Tjitske en 
Lisa bij het 
oranjeteam 
van Haije en 
Hinke en 
Henny bij het 
rood-wit-
blauw  team 

van Gysbert. 

Beide teams krijgen steun 
van een helft kerkgangers.   

Het gaat hier vanmorgen om een bijbelse versie  
van het programma Ik hou van Holland.   
 
Het eerst spel is  “Raad een 
lied, of niet” 
Klaske speelt een intro van 
een kerklied en beide teams 
gaan raden. Het blijkt nog 
best moeilijk te zijn het intro 
van ‘Ubi Caritas’ te  raden, maar de mensen in 
het vak helpen volop mee en al spoedig gaat de 
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toeter voor het juiste antwoord. Aansluitend 
zingen we dit lied. 
Daarna speelt Klaske het intro op Laudate 

omnes gentes en nadat het 
geraden wordt, valt de 
gemeente weer in. 
Bij het spel “Raad een plaat” 
worden bijbelse tafrelen 
getoond, die men moet 

raden. 
Ondertussen houdt een deskundige jury de 
puntentelling bij.  

Daarna speelt 
Klaske het intro op 
“De heer is mijn 
Herder”. Aansluitend 
het “Bijbels 
plaatsnamen spel” 
waarbij plaatsnamen 
als Kafernaum, 

Galilea, Bethlehem enz. op de juiste manier 
gespeld moeten worden. En vervolgens het 
intro van ‘Kijk eens  om je heen’  
Dan komt het spel ‘Namen raden van bijbelse 
figuren”. Een persoon van elk team beeld een 
figuur uit, bijv. Simson. De andere teamleden 
gesteund door de overige kerkgangers moeten 

deze zo snel mogelijk raden. 
Na het raden van psalm 150 “Looft 
God, Looft hem overal” volgt de: 

Schriftlezing: Johannes 2 : 1:12  

De Bruiloft te Kanaan. Aansluitend 
zingen we 653. 
 
De teams nemen plaats in de 
kerkbanken en de kinderen gaan 
naar de kapel om kaarten te maken 
voor vluchtelingen in Grou.   

 

Overweging: 
Kijk eens om je heen, samen spelen is pas fijn, is 
een lied voor kinderen gemaakt. Maar even goed 
een lied voor het kind in ieder van ons, hoe oud 
we ook zijn. Spelen is fijn en belangrijk midden in 
alle ernst van het leven. Het laat creativiteit 
vrijkomen en geeft verbondenheid. Vandaag 
spelen we wat je zou kunnen noemen een 
bijbelse versie van Ik houd van Holland. In de 
bijbelse versie zou het kunnen heten: Ik probeer 
God en mensen lief te hebben. Hoe moeilijk dat 
ook is, want het gaat veel verder dan houd van 
iemand die je lief vindt. Iedereen kan onderweg 
jouw naaste worden en een 
beroep op jou doen. Ook 
iemand die vreemd is en je 
niet direct lief vindt.   
In de kerk gaat het over 
erbij mogen horen, over de 
liefde van God die alle 
grenzen overstijgt. De wijn staat voor vreugde 
van het koninkrijk Gods.  
Een lied van de voorbereidingsgroep zei over 
deze dienst “It sil wol in hillige gaos wurde’ . En 
dat is misschien niet alleen voor deze dienst zo. 
In alle chaos, onzekerheid en niet weten wordt 
ons de beker van Gods liefde aangereikt met de 
vraag om die ook een ander aan te reiken. Want 
daar waar vriendschap is en liefde, daar is God 
bij ons. Amen. 
 
Na de stilte speelt Klaske de melodie van 
morning has broken: ‘Dit is een morgen als ooit 
de eerste’. 

 
Dan volgt “Het verjaardagspel”: 
de teamleaden stellen zich in 
een kring op en krijgen vragen 
over een schriftlezing,  terwijl de 
doos wordt doorgegeven. Dit is 

tevens het 
laatste 
spel, 
De beker 
met de 
grote oren 
is voor het 
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team van 
captain 
Haije.   
 
 

Mededelingen en collecten..  
De eerst collecte is voor de oecumene en de 
tweede voor kerkelijk werk. 
 
De bloemen 
gaan naar 
Gjalt en Iepie 
Lindeboom.  
 
De kinderen 
keren terug 
uit de kapel 
en laten prachtig gemaakte kaarten zien. 
 
Ds. Wiebrig de Boer bedankt een ieder die 
heeft meegewerkt aan deze dienst en natuurlijk 
een speciaal bedankje voor “Linda de Mol”. 
Een dienst met prettige chaos, heiligheid, 
creativiteit en vreugde. 
 
Het slotlied is Zolang wij ademhalen lied 448. 

 

                 Na de zegen verlaten we de kerk.  
 
    Dan blijkt dat één van de kinderen, Maaike 

Brouwer,  zelf een zon-dagboekje heeft 
bijgehouden van deze dienst:   

 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer Romkema 
Organist:       Klaske Deinum 
Medewerking van Praethus, Jan Bergsma,           
                      Klaaske de Boer, Hinke            
                      Meindersma, Tjitske Visser,  
                      Lisa en Hennie.  
Koster:         Johannes Koornstra  
Bloemen:      Neeltje Helllinga 
Ouderling van dienst:  Truus Sterrenburg 
2e ouderling: Alie Bouma 
Diakenen:     Alie Kalsbeek en  
                     Wybren Jongbloed.    

  
 


