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PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. 

 ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE Wytgaard 

zondag, 2 juni 2013 

openluchtdienst 
 
De volgende tekst is van de hand van journalist 
Wim Schrijver en overgenomen uit de 
Leeuwarder Courant van 3 juni 2013. 
 

Op weg tijdens openluchtviering 
De uitgebreide 
wegwerk-
zaamheden voor 
de Haak om 
Leeuwarden 
waren 
aangegrepen 
voor het thema 

van de jaarlijkse 
oecumenische 
openluchtviering zondag bij 
Camstrastate in Wirdum. 
“Werken aan de weg” was 
het motto van de 
gezamenlijke viering van de 
Protestantse Gemeente en 
de katholieke parochie 

Maria ten 
Hemel-
opneming 
van 
Wijtgaard.  
 
Het weer 
werkte dit 
jaar goed 
mee. Vorig 

jaar moest naar de parochiekerk worden 
uitgeweken, maar nu was het prima te doen – 
voor wie althans niet in de schaduw zat. Dat 
deden de voorgangers, brassband Looft den 
Heere en kinderkoor Sjong uit Wergea – 
versterkt met kinderen uit de regio – wel. 
Desondanks werd er door het koor enthousiast 
gezongen. 

 
Het thema 
werd 
uitputtend 
behandeld: 
in de 
liederen – 
“Alle wegen 
van de 
wereld leiden 
naar de 
hemel toe”- 
en ook 
tijdens de 
liturgische 
opening door 
Wiebrig de 
Boer-
Romkema, 
de kersverse 
predikant van 
Wirdum, in de 
preek van 
Susan 
Boukema-
Koopman, 
pastoraal 
werker van de 
parochies 
onder 
Leeuwarden, en door de kinderen.  
 
Die zetten op een 
ander veldje met 
roodwit 
wegwerkerslint, 
verkeersborden 
en pylonen een 
slingerweg uit, die 
na de overweging 
tijdens de dienst 
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door de bezoekers bewandeld werd. Daarmee 
gaven de kinderen aanschouwelijk onderwijs bij 
de woorden van dominee De Boer: “Werken 

aan 
een 
be-
gaan-
bare 
weg 
is 
een 
grote 

ontdekkingsreis.” 
 
Boukema 
stond stil 
bij de foto 
voorop het 
liturgie-
boekje: 
gehelmde 
bouwers 
kijken 
vanaf een 
stellage 
naar de 
vorde-
ringen aan 
de weg, 
sommigen 
zelfs met 
de handen 
in de 
zakken. Is 
dat niet 
een 
vreemde 
foto bij het 
thema, 
vroeg de 
pastor zich 
af. Ze gaf 
ook zelf 

het antwoord: nee. “Werken is niet altijd met je 
handjes wapperen. Soms moet je even afstand 
neme, stoppen met bulldozeren.”  
 

De eerste christenen noemden 
zichzelf mensen van de Weg 
met een hoofdletter. Dat sloeg 
op de spirituele weg die ze in 
de voetsporen van Jezus 
volgden, aldus Boukema. Het 
hoeft volgens haar helemaal 
niet verkeerd te zijn wanneer 
gelovigen met hun handen in de zakken staan. 
Als die houding tenminste voorkomt uit het besef 
dat het uiteindelijk God zelf is die het werk doet. 

 
Na afloop konden bezoekers een adresbriefje 
meenemen voor een groet “vanuit de 
oecumenische 
openluchtviering 
Wurdum/Wytgaard” voor 
mensen die niet 
aanwezig konden zijn. Zo 
werden ook deze 
reisgenoten niet 
vergeten. En voor de 
spirituele weg kregen de 
bezoekers een 
“Vakantiebijbelgids” mee, 
met Bijbelteksten en 
meditaties voor drie 
vakantieweken.  
 
Medewerkers 
Foargongers:   ds. Wiebrig de Boer-

Romkema en pastor Susan 
Boukema-Koopman,  

Brassband: Looft den  
Heere     o.l.v. John Blanken 
Kinderkoor Sjong uit 
Wergea     o.l.v. Sander Metz 
Werkgroep protestantse gemeente en parochie 


