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e
 zondag van de veertigdagentijd 

 

Voor de dienst was er tijd 
voor koffie, thee en tijd om 
elkaar te ontmoeten..  

 
Dienst van de 
voorbereiding 
Ouderling van dienst Alie Bouma heet ons 

welkom in deze dienst die is 
voorbereid door het 
Praethuys en dhr. S. 
Boonstra, Mw. Reitsma-

Boesenkool. De 
muziekgroep o.l.v. 
Klaske Deinum 
verleent eveneens 
haar medewerking. 
De titel van de 
dienst is: ‘Van het concert des levens krijgt 
niemand een program’.  
 
Gebeden en zingen 

We zingen 
lied 84 voor 
en tussen de 
gebeden 
door. Over de 
mus en de 
zwaluw die 
een woning 
vinden. 
Daarna zingt 

de muziekgroep: SoW 241: Sjoch nei de fûgels   
 
Liturgisch bloemschikwerk 
Open je handen   
naar Gods weg 
van liefde en trouw 
 
op die weg 
vind je de ander 
de ander 
die je aanroept 
zo bloeit hoop 
 
God 
roep ons 
aan 
 

Dienst van het woord   
Onder leiding van Geartsje 
van der Meer doen de 
kinderen een speurquiz 
door de kerk. Het 
Praethuys heeft een 
fotopresentatie gemaakt 
op de beamer. Van bijna 

alle 
meewerken-
den aan de 
dienst wordt 
er een 
kinderfoto en 

een recente 
foto 
getoond. De 
kinderen 
moeten de 
mensen  
van de foto’s opzoeken in de kerk. Wanneer ze 
zijn gevonden vertelt Geartsje iets over het leven 
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van de 
persoon. 
Zo vertelt 
ze o.a. 
over 

Geertje T. dat ze de 
jongste was van 
zes zussen en nu 
een B & B heeft. 
Dat Sjoerd B. uit 

Groningen komt en altijd baas is geweest van 
de Wirdum-mer dorps-winkel.   Dat mevrouw R. 
weliswaar een vrolijk hoofd heeft maar veel 
verdriet heeft gekend in haar leven. Enzovoort.  
 
De 1e lezing  
Uit Psalm 103 
– Sytze de 
Vries. Uit: ‘Bij 
gelegenheid 
(III) – Omgang 
met de 
Psalmen  
gelezen door 
Sjoerd Boonstra  
 
Heel mijn leven, al mijn adem zal van harte 
zegenen de grote Naam!  
      
Zegenen moet het de ENE en zijn daden nooit 
vergeten. Al je zonden, Hij bedekt ze,  
Hij geneest waaraan je lijdt en je leven, Hij 
verlost het uit de diepte van het graf.  
Hij bekroont het met zijn aanzien 
en omarmt het met ontferming.   
             
Hij verzadigt je verlangen  
met het goede alle dagen.    
En de jaren van je jeugd 
worden nieuw en gaan op vleugels,  
als op wieken van een arend.  
Heel mijn leven  zal van harte  
zegenen de grote Naam!   

De 2e lezing 
Mattheüs 28:20 – NBG vertaling 1951 
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de 
voleinding der wereld. 
 
Overdenking   
Voor de overdenking 
krijgen wij de 
protestantse hostie 
aangereikt: 
Pepermunt. Wat 
heerlijk om daar open en bloot van te genieten. 
Ds. de Boer begint de overdenking te vragen 
met: Wie is oud? Ouderdom begint momenteel al 
snel: Op je achttiende ben je te oud voor de 
kassa. Na je veertigste ben je te oud voor de 
arbeidsmarkt! Alsof ouder worden niet meer kan. 
Terwijl mensen zich juist nog heel lang jong 
voelen. Ook in het verzorgingshuis waar onze 
dominee heeft gewerkt ervoeren mensen nog 
steeds dat ze zich jong voelden. Zeker als ze niet 
steeds in de 
spiegel keken en 
niet uit de stoel 
probeerden te 
komen. In de Bijbel 
is er een andere 
visie op ouderdom 
te lezen; De 
ouderen hadden iets bij te dragen aan de 
samenleving namelijk hun levenservaring. Ds. de 
Boer vertelt dat er in de maatschappij een 
driedeling ontstaat van leeftijdsgroepen: Jong, 
volwassen en oud. En ouderen staan daarbij 
vaak aan de kant. Dat hoeft toch niet! Dominee 
haalt een bijbeltekst aan die handelt over dat 
mensen ook in hun ouderdom zich verjongd en 
sterk kunnen voelen als een adelaar. Alsof ze 
met al hun levenservaring weer een stap in hun 
ontwikkeling kunnen zetten. Tot het is voldragen 
en het leven tot voleinding wordt gebracht bij 
God. 
  

Wij zingen samen 
met de muziekgroep 
de geloofsbelijdenis  
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Dienst van het 
Delen 
De bloemen gaan naar 
de heer Monsma.  
 
1e Collecte:   
    40 dagentijdcollecte: noodhulp Madagaskar 
2e Collecte:  Onderhoud gebouwen.   

De kinderen  
De kinderen hebben ondertussen in de Fikarij 
onder leiding van Hennie Holwerda allemaal 
tegeltjes met Friese levenswijsheden er op 
gemaakt. Hennie leest ze voor en hangt ze aan 
een prikbord.  

En ze hebben een prachtig bord 
gemaakt met daarop de Bijbeltekst die 
mevrouw Reitsma heel dierbaar is. Ze bieden 
dit bord aan.  
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: lied 723: 2   
O Heer, uw onweerstaanbaar woord  
drijft rusteloos de eeuwen voort  
wat mensen ook verzinnen.  
En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen 

 
Hierna worden 
we 
heengezonden 
met de Zegen 
van de Heer.  
 

 
Een laatste lied 
door de muziekgroep 
De frede fan ‘e greiden wês oer dy - Wylde goes. 
Lieten út Glasgow en Iona, s. 95) 

 

 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. W. De Boer-Romkema  
Organist: Klaske Deinum  
Koster:   Drees Visser  
Bloemen / liturgisch bloemstuk:    Bep Minnema 
Ouderling van dienst: Alie Bouma 
2e ouderling:  Auke Lindeman  
Diakenen:            Wiebren Jongbloed en  

Tjitske Cnossen 
De Muziekgroep o.l.v. Klaske Deinum 
Het Praethuys, de Zendings- en Missionaire 
Commissie en de zondagsschool:  
Klaaske de Boer, Henny Holwerda, Geartsje van der 

Meer, Geertje Talsma, Elizabeth 
Vogelzang  
Te gast bij het Praethuys: Dhr. 
Boonstra, Mw. Reitsma-
Boesenkool  
GvdM  

 


