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                  OPENLUCHTDIENST     

    PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 

ROOMSKATHOLIEKE PAROCHIE WIJTGAARD e.o. 

Zondag  1 juni  2008 
 

Thema: Kijk, water/Sjoch, dêr is wetter! 
 

Aanloop… 
De dienst is 
gehouden in de 
tuin van de fam. 
Reitsma aan de 
Werpsterdyk te 
Wirdum. De tuin 
van het 
oude 
Camstra-
state. Bij 
de 
oprijlaan 
worden we 
begroet en 

krijgen een 
liturgie. 
Koffie en 
koek staat 
klaar. De 
brassband 
speelt of het 
koor zingt.. 
Tegen 10 
uur begint 
het… 

 

Openingslied 
Na de begroeting is gezonden het lied: “Aan U 
behoort, o Heer der heren, de aarde met haar 
wel en wee…” Wij werden begeleid door de 

brassband en probeerde een vogel uit alle macht 
boven ons uit te zingen 

 
Gebed om ontferming 
Pastor Boukema bidt en dit 
wordt afgewisseld met het 
gezongen gebed om 
ontferming; Kyrie Kyrie 
Kyrieeleison… 
Wy antwurdzje mei it liet:  
“Sjong o minsken, sjong 
mar ta 
sjong it: ‘yn de gloaria’. 
Protestant of katolyk 
Sjongen is foar elts gelyk.” 
 

Dienst van de schriften 

Der bern meie no meigean nei in plak flak by. Der 
meitsje sy moaie dingen foar it bern wat doopt 
wurde sil en syn âlders.  
 
Dûmny Wagenaar fertelt dat hy de preek hâlde 
soe yn it Frysk. Dat giet net troch. Frou Reitsma 
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hat gasten út Brazilië mei nam en frou 
Posthuma-Dantuma har broer en de frou binne 
oer út Kanada.  
 
De lêzing giet wol yn it Frysk en is út 

Handelingen 
8: 26-40. It 
giet oer 
Filippus en de 
eunuch út 
Ethiopië. 
Dizze lêzing 
wurd dien 
troch fjouwer 
minsken.  In  
ferteller, in  

ingel, in eunuch en ien as Filippus.  
Fillippus treft de eunuch, leit him út wat hy 
lêzen hat en de eunuch lit him dope.  
Preek: Ds. Hinne Wagenaar legt uit dat die 
eunuch een hele bijzonder man was. Hij is 
schatbewaarder van de Koningin van Ethiopië. 
In de oude vertaling ook wel aangeduid als 
kamerling uit morenland… Een eunuch is een 
gecastreerde man. Alle ambtenaren aan het hof 
waren gecastreerd omdat dit veiligheid 
betekende voor de Koningin. Hij is vast een 
zwarte man geweest. Eigenlijk een vreemde 
vogel…. Maar wel iemand die naar Jeruzalem 
was gereisd, misschien om jood te worden. Dat 
viel flink tegen want niet joden mochten immers 
de tempel niet in… En die man treft Filippus. 
Filippus die uit mag leggen wat het evangelie 
van Jezus inhoud.  
Dan komen ze bij een plaats waar water was en 
de eunuch zegt: “Kijk water, waarom zou ik niet 
gedoopt worden?” En hij wordt gedoopt. 
Vermoedelijk de eerste niet jood die gedoopt 
wordt.  
Anne-Jan Veenstra zal zo direct gedoopt 
worden. Hij is geen ‘vreemde vogel’ hier in onze 
dorpen. De ouders nemen daarmee een 
moedige stap.  Tegenwoordig zijn er veel 
ouders die hier van afzien omdat ze vinden dat 
hun kinderen later zelf moeten kiezen. Hier is 
iets voor te zeggen maar toch…. Het is toch de 
rol van de ouders die bepalend is voor de 
kinderen. Je kiest voor een bepaalde opvoeding 
en kunt het kind ook brengen binnen de traditie 
van de kerkgemeenschap. Dat geef je mee. De 

manier waarop je als ouders het leven beïnvloed 
van je kind en er voor zorgt  dat hij/zij dan bewust 
keuzes gaat maken. En die maken ze uiteindelijk 
toch zelf.  
Heb je moeite om een keuze te maken… lees 
dan nog eens van de eunuch. Hij was 
teleurgesteld, luisterde toch naar Filippus, zag 
water en zei: ‘Zie water’ en liet zich dopen. Hij 
kon geen nakomelingen krijgen en ging weer 
naar zijn eigen land maar wel vol vreugde. Hij 
had de keuze gemaakt.  
 
De brassband speelt en we zingen het lied: “Wij 
doorbreken elke muur”.  

 
Dienst van het Delen 
De collecte is voor 
de voedselbank. 
Tevens is door beide 
kerken toegezegd 
dat een zelfde 
bedrag zal worden 
overgemaakt voor 
het project waar 
Tineke Talsma in 
Soedan aan 
meewerkt. Hier worden mensen opgeleid om 
onderwijs te geven.  
 

HET DOPEN 
Anne-Jan Veenstra 
wurd yn Gods hûs 
(Gods natoer) 
ynbrocht.  
En fansels wurde de 
grutske âlders 
útnoege om harren 
jonge sjen te litten 
oan de oanwêzigen.  
 
Dernei freget de foargonger: 

Is it jimme wins dat jim bern doopt wurdt 
yn de namme fan de Heit, de Soan en de 
Hillige Geast? 

Alders: Ja, dat winskje wy. 
Foarg:  En mei hokker namme sil hy doopt 
            wurde? 
Alders: Anne-Jan Veenstra 
Foarg:  Mei dizze namme skrean stean yn de  
            palm fan Gods hân. 
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Ek út namme fan  
syn frou Jannie 
Veenstra-Ydema 
lést Harry 
Veenstra in 
gedicht foar: “In je 
moeders schoot 
geweven”.  

 
 

Wetter 
Alle bern 
meie bei 
it 
doopfont 
komme. 
Der wurd 
frege wat 
je nedich 
hawwe 
foar dopen.... Dat wisten de bern wol:  Wetter, 
in bern, in pastor, salve... De dûmny leit út dat 
dit allegearre goed is mar dat wy hjoed gjin 
salve brúke en de pastor no in dûmny is... En 
dan blykt der noch gjin wetter yn it doopfont te 
wezen.  
Tsja.... at de bern ek wetter sjoen hawwe doe’t 
sy hjir kamen? Dat wisten de bern goed. By de 
yngong is in grêft fol wetter. 
 
Mei it: Sjoch, dêr is dus wetter pakt de dûmny 
de putamer en mei de bern giet hy op paad om 
de sjen wer sy it wetter sjoen hawwe 

Mei de 
putamer is 
wetter 
opskept. 
Smoarch? 
Dat frege 
de eunuch 
ek net. Hy 
woe 
graach 
doopt 
wurde. En 

dit wetter liket net smoarch. 
 
 
 
 

De bern stean 
der op de noas 
bei at it doopfont 
fol getten wurd.  
 
 
 
 
 
 

DOOP 
Dan wurdt Anne-Jan Veenstra doopt yn de 
namme fan de Heit, de Soan en de Hillige Geast.  
 
De âlders 
lizze de 
gelofte ó.  
Sy belove 
om mei 
soarch en 
leafde om 
dit bern, 
dy’t oan 
harren 
tabetroud 
is, hinne 
te stean. 
Sy belove om harren berntsje grut te bringen yn it 
leauwe fan é Tsjerke en foar te gean op é wei 
dy’t de Hear Jezus Kristus ú foargien is. 
Sy belove harren bern trou te bliuwe, wat der yn 
de takomst ek bart en wêr’t syn wei ek gean sil, 
altyd betinkend dat dit in bern fan God is. 
 
Wolkom yn de mienskip 
De dûmny tilt it Anne-Jan boppe de holle sadat 
wy him allegearre goed sjen kinne. “Gemeente, 
Parochy, nim dit 
doopte bern op yn 
jim fermidden 
draach dit berntsje 
yn jim gebeden en 
gean mei hij de 
wei fan it 
Keninkryk. Wy 
sizze wolkom tsjin 
dit bern fan God: 
wolkom yn de 
Tsjerke fan Kristus oeral op de wrâld ek hjir yn 
Wurdum en Wytgaard. Amen.   
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Fan’t de 
tsjerke fan 
Wurdum 
biedt Janny 
Veenstra in 
kearse oan. 
Fan de 
parochy fan 
Wytgaard 
biedt Broer 
Roorda in 

Bibel oan.  
 
En no komme de bern om de moaie blommen 
dy’t sy makke hawwe oan te bieden oan de 
âlders fan Anne-Jan.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Pastor Boukema gaat voor in gebed.  
Ze bidt met ons 
- voor de bevolking van China en Birma, 
- voor de familie Bos die 40 jaar zijn 

getrouwd, 
- Neetsje de Ruiter die een 

longontsteking heeft, 
- Jochum van der Woude die in het 

ziekenhuis heeft gelegen, 
- Voor de overleden Kees en Leida 

Hoekstra, 
en kunnen we zelf in stilte die zaken voorleggen 
die ons bezig houden.  
 
 

ZEGEN 
We worden heengezonden met de zegen van 
pastor Boukema en dominee Wagenaar. 
 
We zingen het slotlied: 
Hear, wês mei ús oant de oare kear, 
Wol oant wersjen oer ús weitsje, 
Lit gjin kwea ú rigen reitsje. 
Hear , wês mei ú oant in oare kear.....    
 

 
 

Medewerkers 
Voorgangers:  Pastor Susan Boukema 
  Dominee Hinne Wagenaar 
Koor:  onder leiding van Teake Posthuma 
           onder begeleiding  van Klaske Deinum 
Brassband onder leiding van Andries Kramer 
De commissie oecumenische openluchtdiensten 
Wurdum/Wytgaard:  
Baukje van Balen, Nieskje van der Meer, Bouke 
Meindersma, Hinke Meindersma, Elske Roorda, 
Baukje Schaafsma, Tjitte Talsma, Jannie 
Veenstra en John de Zwart.  
En de dienst vond plaats in de tuin van de familie 
Reitsma.  
 
 
 


