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                 PROTESTANTSE GEMEENTE 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE Wytgaard 

Wirdum Fr e.o. 

Openluchtdienst  

Zondag 29 mei 2011 
 
Dienst van de voorbereiding 

Yn de tûn van Abe 
en Koosje van der 
Werf, Camstra 
state, hawwe wy 
hjoed in 
oecemenische 
iepen loft tsjinst 
tegearre mei de 
parochie fan 
Wytgaard.                                          

It is spannend, bliuwt it droech??? 
 

Kofje....  
Foar de tsjinst wie der foar elts 
kofje of tee mei cake... en foar de 
bern ranja. En fansels is der dan 

in hiele protte tiid om efkes te 
praten....troch jong, wat âlder 
en de wat âlderen...  
Efkes letter socht elts syn plak  

 
 
 

 
op... en ûndertusken spile de brassband fan 
Wurdum en wurde de lêste tariedingen makke..  

  

 
 

It thema fan de tsjinst : Met open 
armen 
Namens de kommisje hjit Hinke 
Meindersma ús allegeare fan herte 
wolkom en winsket elts in goeie tsjinst.  
Dernei is d’r in liturgische iepening fan   
Ds. Alice Buizer. 
Wy sjonge: Zingt een nieuw lied voor 
God den Here (Ps.98)  
 
Inleidende woorden over het thema: 
Het thema is: met open armen.  

Met open 
armen, open 
handen, dat 
zegt iets over de 
gastvrijheid. 
Iedereen 
verlangt naar 
een warme 
ontvangst 
wanneer je 

ergens komt. Je krijgt een gevoel van je er thuis 
voelen. 



Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

29 mei 2011  

2 

 
Er volgt 
koorzang 
van het 
gospelkoor: 
Dabar uit 
Stiens.  
 
 
 

Miranda Tawafra leest een gedicht voor: 
Open armen. 

Zo onbereikbaar, maar jij stond daar. 
daar met je armen opengeslagen. Je wou 

mij in je armen dragen. 
Ik liep naar je armen, die mij wouden 

verwarmen. 
Ik kon m’n ogen niet geloven, maar het was 

een droom die me wou beroven. 
IK wou in je armen springen en met jou de 

liefde bedringen. 
 Maar ik ben nu ontwaakt, dromen zijn wat 

het leven zo mooi maakt. 
 

 
Hierna worden de kinderen uitgenodigd om te 

komen 
knutselen. 
Wij 
zingen: 
Komt laat 
ons vrolijk 
zingen. 
 
 
 
 
 

Daarna gaat Jonas Wagenaar ons voor in 
gebed. 
 

 
 

Ds. Buizer vertelt het verhaal van de olifant en de 
lammetjes.  
In Afrika is een olifant die heel erg mooi kan 
trompetteren. Alle dieren komen bij elkaar om 
ernaar te luisteren.  In de schaduw van een boom 
horen ze naar het trompetgezang van de olifant.  
De giraffe, 
met zijn 
lange nek, 
ziet alle 
dieren 
komen. 
Wanneer 
er 
lammetjes komen, heeft ie daar niet op gerekend. 
Toch horen ze erbij, ze dansen mee op het 
getrompetter van de olifant. 
 

Dienst van de schriften 
De lezing is uit Marcus 10:13-16, door 
pastor Susan Boukema.  
‘de mensen probeerden de kinderen 
bij Jezus te brengen om  ze door hem 
te laten aanraken, maar de leerlingen 
berispten hen……’ 
 
Korte meditatie: door pastor 
Boukema.  
Er zijn talloze 
liedjes over de 
liefde, armen 
om je heen. 
We raken er 
niet over 
uitgesproken.  
Wanneer je je 
armen opent, 
stel je je kwetsbaar op. Voordat je iemand kan 
knuffelen betekent dat je je hart open moet 
stellen. Dat is niet eenvoudig. Jezus 
nam de kinderen in zijn armen, hij is 
een liefdevolle zoon van God zijn 
vader.  
In Jezus zien we de kwetsbaarheid 
van God. Jezus stelt zich open voor 
God. In Jezus sluit God ons in zijn 
armen. Want is onze diepste wens 
niet dat we bemind willen worden, 
dat we alles aan de kant 
durven/kunnen zetten? 
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Jezus doet ons dit voor. 
Iedereen is gelijk, mag er zijn. In 
alle hoop/geloof/ liefde. 
Wij mogen Gods armen zijn om 
elkaar te omhelsen, wij mogen 
onszelf zijn.  
Wanneer we op slot zitten mogen we ons laten 
omarmen door God. 

 
Hierna worden 
we uitgenodigd 
om met elkaar, 
hand in hand, 
met open 
armen te gaan 
dansen. 
Ondertussen 

wordt het 
lied SOW 
74 ge-
zongen:  
Handen 
heb je om 
te geven... 
 

De voorgangers 
constateren dat het 
een regendans is 
geweest want het  
begint te... 

 

Dienst van het 
Delen 
Er zijn medede-
lingen en Simon 

Turkstra vertelt 
over de 
bestemming van 
de 1e collecte: 
onze broederge-
meenschap in Ozd 
in Roemenie.  

De 2e Collecte is later bij de uitgang voor de 
onkosten van deze dienst. 
Ook kunnen er adressen worden meegenomen 
om in de vakanties een groet te sturen vanuit de 
beide gemeentes. 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed.  
Ds, Buizer sluit af met een dankgebed. In 
de voorbeden 
wordt stilgestaan 
bij de ziekenhuis-
opname van Dhr. 
Nauta. 
We sluiten af met 
het Onze Vader.  
 

Bloemen 
De bloemen zijn verzorgd door Neeltsje Hellinga.  
 
Alle betrokkene worden bedankt, in het bijzonder 
het koor Dabar, de brassband en Abe en Koosje 
voor hun 
gastvrijheid.  
 
Als slotlied 
wordt 
gezongen: 
Hear, wês mei 
us oant in 
oare kear. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds Alice Buizer en Pastor     

Susan Boukema 
Gospelkoor Dabar uit Stiens 
Brassband uit Wirdum 
Abe en Koosje Reitsma (Camstra state) 
Commissie iepenloft tsjinst. 


