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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 9 juni 2013 

Losmaking en (her)bevestiging ambtsdragers

 
Dienst van de voorbereiding 

 

We worden door Simon 
Turkstra hartelijk welkom 
geheten en zingen aansluitend 
SoW 90 in het Frysk. 
 

Dienst van de schriften 
 
Eerst komen de kinderen naar 

voren om de Bijbel te 
halen en het lichtje.  
De dominee vraagt 
hen wie van 
voetballen houdt. Dat 
zijn natuurlijk de 
jongens, maar ook 
(net als dominee) 
een meisje.  
Zoals iedereen in het 
elftal een eigen plek 

en taak heeft, zo is dat in de kerk ook. Eén van 
die taken is ‘ouderling’  of ‘diaken’ zijn.  
 
Overdenking 
Gelezen worden 1 Kon. 17:17-24 en Luc. 7:11- 
17. In beide verhalen gaat het over een jong 
overleden enigste zoon van een weduwe. 
Als je leed overkomt, ben je geneigd om te 
gaan ‘wegen’,  we vinden soms het ene verdriet 
erger dan het andere. Maar verdriet is niet te 

wegen, hoewel iedereen wel 
vindt dat het verlies van een 
kind bij het ergste soort 
verdriet hoort.  Leed is niet 
te wegen en het hoeft ook 
niet. Pijn vraagt wel 
erkenning, wat voor soort 
het ook is.  

 

 
In Ps. 103 staat dat ons leven omgeven is van de 
dood. We zien echter ook in het leven van Jezus 
dat Hij zich er sterk tegen verzet en alle verhalen 
wijzen ook op God, de Levende.  
In het boek Romeinen staat dat wij in God zijn 
geborgen en dat geen dood of duisternis ons kan 
scheiden van God. Dat noemen we wel 
‘opstandingsgeloof’. ‘Dood’  kan op allerlei 
manieren al in ons leven spelen, niet alleen als 
einde van het leven van mensen om ons heen, 
maar ook in de vorm van depressie, vastgelopen 
zijn, wanhoop. God wil ons opwekken tot nieuwe 
levenskracht. En vanuit dit opstandingsgeloof 
mogen we ook omzien naar elkaar.  
 

Dienst van losmaking en bevestiging 
De kinderen komen weer terug. En voordat we 
kunnen overgaan naar het losmaken en 
bevestigen van de ambtsdragers gebeurt er iets 
dat niet in de liturgie staat.  We krijgen bezoek 
van ambulancepersoneel! Een brancard wordt 
binnengereden en de kinderen kijken hun ogen 
uit. Terwijl het ambulancepersoneel zich ontfermt 
over een gemeentelid dat onwel is geworden 
gaan de kinderen met de leiding naar 
buiten om de ambulance te bekijken.  
Dat lijkt wel wat op de verhalen van 
vanmorgen… 
(Ons gemeentelid stond de volgende dag alweer 
voorzichtig in zijn voortuintje te schoffelen, dus 
ook dat verhaal loopt goed af) 
 
Na dit intermezzo 
pakken we de lijn 
van de liturgie weer 
op en nemen we 
afscheid van twee 
ambtsdragers: Germ 
Hoekstra en Dick 
Wijbenga. Zij 
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hebben zich de afgelopen jaren met toewijding 
ingezet en daar zijn we hen dankbaar voor.  
Vervolgens worden de diacenen Tjitske Visser 
en Wiebren Jongbloed opnieuw bevestigd. Zij 

waren bereid 
nog een 
termijn dit te 
blijven doen. 
Wij zijn daar 
heel blij mee. 
Daarna 
worden de 
nieuwe 
ambtsdragers 

opgehaald, te weten Alie 
Bouma en Drees Visser. 
Zij worden bevestigd en 
krijgen daartoe  Gods 
zegen mee.  

 
Van de kinderen 
krijgen de 
ambtdragers een 
bloempotje met 
zaden. Voor de 
vertrekkende 
ambtsdragers het 

klavertje-vier: Hoop, geloof, liefde 
en geluk wensen we hen toe.  
Voor de komende ambtsdragers 
een zonnebloem met de wens dat 
zij net als de zonnebloem hun 
gezicht altijd weer naar het licht 
kunnen keren. 

 
Dienst van het Delen 
1e Collecte:  kerkelijk werk 
2e Collecte:  
werelddiaconaat 

 
Dankgebed- 
voorbeden- 
stil gebed. 
De bloemen 
gaan naar mevr. 
Y.Zeinstra, 
Grutte Buorren. 
 

 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij ‘Hear, wês mei ús oant in 

oare keer.’ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Een half uur later dan gedacht worden we 
heengezonden met de Zegen van de Heer en de 
herinnering aan een dienst waarin we de 
kwetsbaarheid 
van het leven 
hebben ervaren, 
maar ook de 
zorg die we 
daarin voor 
elkaar mogen 
hebben.  
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Na de dienst was er gelegenheid om de 
herbevestigde en nieuwe ambtsdragers de 
hand te schudden..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medewerkers 
Voorganger:   ds. W. de Boer-Romkema  
Organist:        Klaske Deinum 
Koster:           Wiebe Brouwer 
Ouderling van dienst:   Simon Turkstra 
2e ouderling:    Carla van der Graaf  
Diakenen:        Janny Pimmelaar en Tjitske Visser 
Kindernevendienst:    Tjitske Brouwer  

 


