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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 12 februari – 10.00 uur 

You never walk alone 
 

Welkom 
Vanaf half tien 
komen de bezoekers 
de kantine van de 
Voetbalvereniging 
WWS  binnen. Na 
de vrieskou buiten 
voelt de warmte 

weldadig aan, de 
koffie staat 
uitnodigend op het 
buffet, samen met 
koeken, limonade en 
spekjes. Ouderen en 
kinderen 

verwelkomen elkaar en 
zien nieuwsgierig om 
zich heen: velen zetten 
vandaag voor het eerst 
een voet in de gezellig 
ingerichte ruimte. Hier 
wordt vanmorgen de 

eredienst 
gehouden. Met als 
thema “You never 
walk alone” zullen 
raakvlakken 
tussen religie en 
sport worden 
opgespoord.  

Ouderling van 
dienst Janny 
Veenstra heet 
elk welkom. 
Hierna wordt 
als opening 
van de dienst 
lied 87 uit 
Sjongend op 

Wei gezongen: “Verblijdt u alle volken, verblijdt u 
in de Heer”. 
 
Uitwerking thema 
Loïse Zuidersma geeft een 
toelichting op het spoorboekje van 
vanmorgen. Samir Tawafra laat 
als voetbaltrainer vervolgens kort 

zijn licht 
schijnen over 
het thema. 
Onder meer 
benoemt hij 
een tiental spelregels, dat op 
zijn sport van toepassing is 
 
Aansluitend zingen we: 
“Dank U voor deze nieuwe 
morgen, dank U voor elke 
nieuwe dag, Dank U dat ik 

met al mijn zorgen bij U komen mag.”   
 
Linda Jongbloed 
boeit de 
kinderen met 
een verhaal over 
sport. Het gaat 
over een groep 
jongens en 
meisjes die lid 
zijn van de 
voetbalvereniging. Tijdens de uitverkoop liggen 
er een paar schitterende voetbalschoenen in de 
etalage te pronken, alleen, ze zijn hartstikke 
duur. Er is er maar eentje van wie de ouders rijk 
genoeg zijn om ze te kopen. Maar de dagen erna 
worden de schoenen steeds verder afgeprijsd. 
Aan het eind van het liedje kunnen ze zich 
allemaal uitleven op die prachtige schoenen. De 
kinderen krijgen een kleurplaat van 
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voetbalschoenen waar ze zich met 
overgave op storten. 
 
Gezongen wordt het bekende “Kijk 
eens om je heen, geef elkaar de 
hand, je bent niet alleen.” 
 

Bijbelverhaal overgaand in meditatie 
De apostel Paulus trok in het jaar 55 na Chr. in 
1 Korientiërs 9: 24-27 al een vergelijking tussen 
atleten die in het stadion een wedloop houden 
en christenen. Beiden hebben een doel voor 
ogen en moeten volhardend zijn. Vandaag 
leggen wij die verbinding opnieuw omdat het 
nog altijd zin heeft. Maar waar atleten zich 
inzetten voor het vergankelijke, beijveren zich 
christenen zich voor het onvergankelijke. Als 
christen mag je je eigen plek innemen, je in 

vrijheid laten raken en een weg gaan met 
woorden en beelden uit de rijke Bijbelse traditie. 
Als leiddraad voor leven en samenleven. Met je 
eigen mogelijkheden en talenten, mensen in de 
spits, in de achterhoede, op het middenveld, 
mensen op het veld, en langs de lijn en buiten 
de lijnen, achter de schermen, of vol in beeld. 

Iedereen is 
welkom; 
hier geen 
winnaars of 
losers - 
 maar één 
in Christus 
met 
respect 

voor verschillen. Waar de 
roep klinkt: speel samen, mijd 
de ontmoeting met een ander 
niet.  
 

Groepsdiscussie 
raakvlakken 
geloof/sport 
Nadat we samen lied 117 
(Nim my sa ’t ik bin) 
hebben gezongen 

worden de bezoekers in 5 groepen verdeeld, die 
zich terugtrekken in de kleedkamers. Daar wordt 

nagedacht over 
de raakvlakken 
tussen sport en 
geloof. De 
kinderen gaan 
aan de slag 
met een 
knutselklus.   

Na 
terugkomst 
wordt vanuit 
de groepen 
kort terug 
gerappor-
teerd over de 
uitkomsten. 
Er zijn 
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behoorlijk wat raakvlakken gevonden tussen 
geloof en sport. Zoals leef- en spelregels, 

samenspel, de aanwezigheid van symbolen, 
vasthoudenheid, volhoudingsvermogen, mee-
doen belangrijker dan winnen (Olympische 
gedachte).  

 
De kinderen hebben inmiddels een prachtig 
voetbalveld met spelers gecreëerd. 
 
Hierna zingen we lied 969, verzen 1 en 2: 
   Yn Kristus is gjin west of east 

yn him gjin noard of súd, 
mar ‘t is ien mienskip troch syn Geast  
dy’t hiel de wrâld omslút. 

 
Bloemen en collecten 
De bloemen gaan als 
groet van onze gemeente 
naar Johan en Willy Visser 
in Wijtgaard.   
 

Gecollecteerd wordt voor (1) de diaconie en (2) 
kerkelijk werk.  
 
Gebeden, slotlied en zegen 
Wij bidden onze dank- en voorbeden en bidden 
in stilte.  Ter afsluiting zingen we lied 416: “Hear, 
wês mei ús oant in oare kear.” 

Aan het slot van de dienst krijgen we Gods zegen 
mee.           

 Medewerkers 
  Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema   

  Organist:       Klaske Deinum                    

  Ouderling:          Janny Veenstra  
  Diakenen:          Wiebren Jongbloed, Tjitske Visser 

  Bloemen: Lies de Jong 
  Koster:  Johannes Koornstra 

Verder: leden Praethuys en verschillende 
                          andere vrijwilligers. 
  AD 
 

 


