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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

    Wirdum Fr e.o. 
Zondag 21 februari 2016 

2e zondag van de veertigdagentijd 
 
 
Voor de 
dienst is 
er tijd om 
elkaar te 
ontmoet-
en en 
koffie te 
drinken.  

 
 

Dienst van de voorbereiding 
Na het welkom van de predikant 
volgt het veelzeggende 
welkomstlied, lied 288: 
‘Goedemorgen, welkom 
allemaal 
ik met mijn en jij met jouw 
verhaal’. 
 Een mooie opmaat voor een 

dienst met als 
thema: 
Geloofsgenoten.   
 
Geartsje van der 
Meer introduceert 
het thema: 
‘We geloven in 

één God maar als we 
allemaal onze eigen 
weg daarin gaan, 
wanneer komen we 
elkaar dan tegen? En 
hoe staan we eigenlijk 
ten opzichte van 

elkaar. Alleen wanneer wij oprecht met elkaar in 
gesprek gaan, ontdekken we wat er achter dat 
anders-zijn zit.  
Deze dienst is een aanzet tot de stap naar de 
ander. We hebben dorpsgenoten uitgenodigd 

uit andere geloofstradities met de vraag: Wat 
raakt je zo in deze traditie, wat staat symbool 
voor je geloof en wat is je favoriete lied?  
 
Bloemschikking 
Met daarbij een 
gedicht dat werd 
voorgelezen door 
Janke Riemersma  
 
Schoenen aan 
om met hem op weg  
te gaan 
die ons voorgaat 
naar de ander 
die ons voorgaat 
naar leven 
 
die ons zegt 
lief te hebben 
oneindig veel 
lief te hebben 
zo het verschil 
te maken  
 
God  
open  
ons hart 
 
Deel 1 Geloofsgenoten 
Het verhaal van Dieuwke 
Roorda, RK parochie 
Wytgaard. Verteld door Linda 
Jongbloed want mevrouw 
Roorda was verhinderd door 
ziekte. 

Mevrouw Roorda herinnert zich de 
warmte van geloof en 
gemeenschap uit haar jeugd. 
Maar ook de verbazing dat ze 
ontdekte dat mensen allemaal in 
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verschillende kerken kruipen terwijl geloof hen 
ook zou kunnen verbinden. Mevrouw Roorda 
heeft als symbool de kribbe en het kruis. Dat 
staat voor het begin en het einde. Mevrouw 
Roorda is zich bewust van een levensreis met 
God. Dat geeft dat ze altijd alles met 
vertrouwen tegemoet ziet. Ook haar naderende 
einde.   
 
We zingen: lied 836: 1 uit de bundel van 

Johannes de 
Heer: Op die 
heuvel 
daarginds, 
stond een 
ruwhouten 
kruis.  
 
  

Het verhaal van Hans Bergstra, evangelische 
gemeente, Salvatorkerk, Leeuwarden 
Hans heeft foto’s aangeleverd voor de beamer. 
Hij presenteert zijn kerk a.d.h.v. beelden op het 

beamerscherm. Hans 
vertelt dat in hun kerk 
de nadruk ligt op het 
bereiken van gezinnen 
en jongeren en 
studenten die in 
Leeuwarden zijn komen 
wonen. Hun diensten 
zijn modern, altijd met 
een band en ze doen 

ook heel veel buiten de kerkdiensten om met 
elkaar. Hans vertelt dat in hun gemeente 
jongeren een oudere mentor uit de gemeente 
krijgen bij wie ze terecht kunnen bij wel en wee. 
 
We zingen (met youtube) uit de bundel 10.000 
Reasons: Bless the Lord van Matt Redman. 
 
Kinderen  
Voordat de 
kinderen hun 
eigen activiteit 
gaan doen 
zingen we 
wederom via 
YouTube mee 
het lied: 

‘Iedereen is anders, anders 
als jij’. De kinderen 
begeleiden ons met ritme-
instrumenten. Als ze aan het 
einde van de dienst weer 
terugkomen hebben ze de 
voetstappen uit het gedicht 
van het liturgisch bloemstuk 
gemaakt. Vanzelfsprekend 
in allerlei kleuren.  
 
Deel 2: Geloofsgenoten 
Het verhaal van Wieger Bloem, Jehova’s getuige. 

Wieger Bloem houdt 
vooral van zijn geloof 
omdat het volgens hem 
zoveel raakvlakken 
heeft met het geloof van 
de eerste gemeenten. 
Jehova is Jahwe. Hij 
laat foto’s zien van 
overlijdens- en 
geboorteadvertenties 

van voor de Tweede wereldoorlog met de naam 
Jehova. Blijkbaar was deze Godsnaam toen 
gewoon in onze kerken. Zijn lied is voor hem 
waardevol omdat het over onze opstanding gaat 
en Gods rijk. Het 
heet: ‘God zal 
roepen’. Wieger, 
Linda, ds. Wiebrig 
en Janke helpen 
ons dit lied te 
zingen.   
  
 
Het verhaal van Bep en Albert Minnema, Chr. 
Gereformeerde kerk. 

Bep vertelt dat ze zich thuis 
voelen in de meer orthodoxe, 
gereformeerde traditie omdat 
het vasthoudt aan bepaalde 
geloofswaarheden en 
tradities en dat vinden zij heel 
erg fijn. Als symbool heeft ze 
daarom een oudere NBG 

bijbel bij zich, van 1951. Wat hen wel eens tegen 
staat is dat binnen de Chr. Geref. Kerk bepaalde 
mensen wel eens doorslaan in het zeker weten 
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hoe het zit. 
Daarom 
vinden ze het 
fijn dat ze 
ook bij ons 
kerken, daar 
ervaren ze 
meer ruimte.  

Ze willen graag de Apostolische 
geloofsbelijdenis met ons zingen. Deze wordt 
op het orgel begeleidt door Albert Minnema.  
 
Meditatieve overweging 
Door ds. Wiebrig de Boer-Romkema. N.a.v. het 
thema in combinatie met de Bijbeltekst voor 
deze zondag Lucas 6:27-35 
Het is de opdracht voor christenen om geen 
muren maar bruggen te bouwen. Wees alert op 

de bruggen die te 
bouwen zijn, bruggen 
van ontmoeting die 
bezieling geven en je het 
geloof doen ervaren dat 
je samen één bent in 
Christus.  
 
Ook al komt een andere 

kerkelijke richting je soms zo vreemd voor, het 
maakt dat je vaak 
ook opnieuw gaat 
nadenken over je 
eigen geloof. Je 
opnieuw bepaalt 
bij de vraag waar 
sta ik eigenlijk 
gelovig 
gesproken? 
 

Deel 3, Geloofsgenoten 
Het verhaal van Corry Brouwer, PKN Wirdum 

e.o. Corry gaat graag 
naar onze kerk omdat we 
hier samenkomen 
rondom het evangelie. 
Het gaat niet om wat we 
geloven maar om 
hetgeen we ontvangen 
namelijk de genade van 

God. Ze voelt hier de verbinding met Jezus 
Christus en haar symbolen zijn dan ook die van 

de twee sacramenten de doop en het avondmaal.    
   
We zingen op verzoek van Corrie, lied 705: ‘Ere 
zij aan God, de Vader’. 
 
 
Bloemen, collecte 
Bloemen gingen naar Petra Boomsma in 
Wirdum.  
Collecte voor 
‘Kerk in Actie’: 
Een nieuwe start 
voor kwetsbare 
vrouwen in India. 

 
Als afronding van de dienst 
leest Gysbert Wassenaar het 
gedicht: Van welke kerk ben je? Dit gedicht gaat 
over dat we ons niet zouden moeten 
onderscheiden op basis van kerkgenootschap 
maar op basis van ons Christen-zijn. 
 
Laatste lied: Lied 969:1, 2, 3 
Vers 2 vat onze dienst mooi samen. 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
 
 
 
 
 
‘ 
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Hierna worden wij de wereld in gezonden met 
de Zegen van God.  
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. W. De Boer-Romkema 
Organist: Klaske Deinum  
Koster:   Klaas Krol  
Bloemen / liturgisch bloemstuk: Lies de Jong 
Ouderling van dienst: Alie Bouma 
2e ouderling:  Truus Sterrenburg 
Diakenen:  Wybren Jongbloed en Alie 
Kalsbeek 
Voorbereiding: Het Praethuis en de missionaire 
commissie, Corrie Brouwer en Tjitske Brouwer. 
Kinderactiviteit begeleid door Hennie Holwerda en 
Tjitske Brouwer. 
GvdM 

  


