
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

 7 juni 2009  

1 

  
 

 

 

 

 

                  

              PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE Wytgaard 

Openluchtdienst 

Zondag 7 juni 2009 
 
Thema: Eigenwijs of samen sterk? 

 

 

Dienst van de voorbereiding: 
Pastor Boukema doet de liturgische opening, 
nadat Hinke Meindersma de dienst heeft 
geopend met een welkomstwoord.  
Na enige strubbelingen met de microfoon werd 
de draad weer opgepakt.. De 
inleidende woorden van pastor 
Boukema gaan over het thema 
"eigenwijs of samen sterk". 
Hierna wordt aandacht 
geschonken aan het feit dat er 
een lustrum is. Dit is het  5e 
jaar dat deze oecumenische 
openluchtdiensten worden 
gehouden. 

 
Dienst van de schriften 

De schriftlezing is uit 1 Cor. 12, 12-27. Dit 
hoofdstuk geeft het beeld van het lichaam. 
 
Preek: 
Ds. Wagenaar gaat verder met de preek. In 
Corinthe was veel geestelijke strijd, "maar al die 
dingen komen van dezelfde geest, dezelfde 
Bron " zegt Paulus.  
 

 
Jood of Griek, jullie horen bij elkaar. Elk heeft z'n 
taak in Christus. Niemand kan gemist worden. 
Wie niet in aanzien is, (de zwakste) wordt 
geëerd. Helaas, liefde mankeerde eraan in 
Corinthe.   
Hoe gaan wij er mee om? Accepteren wij elkaar? 
Er is veel te leren van elkaar, protestanten van 
katholieken en omgekeerd. Het is geweldig wat 
 wij nu met elkaar doen. Geen oude koeien uit de 
sloot halen over wat er ooit gebeurd is tussen 
Wirdum en Wijtgaard. De tegenstellingen en 
beschuldigen waren scherp. In 1535 waren er 
vervolgingen vanwege het ‘overdopen’. Een 
klooster te Hartwerd werd overmeesterd, alle 
mannen werden opgehangen, alle vrouwen 
verdronken. Protestanten namen in 1600 de 
macht over.  Na 1850 mochten de Katholieken 
weer meedoen in Friesland. Intolerantie en 
machtsmisbruik was van Protestantse zijde aan 
de orde. Dit is in tegenspraak met de Bijbel. 
Het had zo niet gemoeten. Ook nu mogen we 
geen andere godsdiensten beledigen.  
Volgens Cor. 13 blijven geloof, hoop en liefde, 
waarvan de 
liefde de 
grootste is. 
 
 
 
 
Een creatieve 
verwerking van 
het thema 
wordt op het 
veldje ernaast 
uitgebeeld. De 
jeugd gaat 
fanatiek een 
potje "sek 
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slaan". Hier wordt  ‘uitgevochten’ wie de 
machtigste is. 

 

 
Daarnaast is er  "plankje rinne". Een oefening 
en  als teken van samen werken 

En natuurlijk waren er de toeschouwers…  
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  Voor een kindertehuis in       
                    Zimbabwe. Mevr. Reitsma gaf een 
                    toelichting. Een zus van haar is al 
                    jaren werkzaam in dit kindertehuis. 
2e Collecte:  Voor de onkosten. 
 

Bij de uitgang werden adressen uitgedeeld waar 
men een vakantiegroet heen kon zenden. 
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar Abe en Koos Reitsma. 
Zij hebben hun tuin weer beschikbaar gesteld 
voor deze prachtige dienst.  
 Het bloemstuk was gemaakt door Griet Kielstra   
 

 
 

Medewerkers 
Voorgangers:  Pastor S. Boukema 
  Ds. H. Wagenaar  
 
 
 
 
 
 
 
 
Begeleiding: Brassband Wirdum  
Accordeon: Tj Atema  
Voorbereidingsgroep. 
 
 


