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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
zondag, 26 mei 2013 

Verbintenisdienst  

 
Feestelijke sfeer 

Vanaf 13.30 uur 
komen de gasten 
binnen. Hier worden 
ze opgewacht door 
het organisatiecomité 
dat hen de feestelijk 
aangeklede kerk 
binnen leidt. De 

kinderen 
verdwijnen 
naar de 
knutselhoek 
van de 
kinderneven-
dienst in de 
open 
kapelruimte. 

Om 14.00 uur begint de dienst.  

 
Welkom 
Ouderling van dienst 
Sandór Weerstra heet ons 
welkom. Als openingslied 
wordt gezongen "Heer 
onze Heer, hoe zijt Gij 

aanwezig" (Tussentijd), het 
eerste couplet door Linda 
Jongbloed, de rest door de 
gemeente. 
 
 
 

Bemoediging 
Ds. Wiebrig de Boer- Romkema, Geartsje van 
der Meer en Maria Jager zingen als 
bemoediging het “Hebe deine Augen auf”, uit 
het oratorium “Elias” van F. Mendelssohn-
Bartholdy. 

 
Verbintenis 
Voorafgaand aan 
de verbintenis 
probeert de 
voorganger de 
kinderen uit de 
kapel naar voren 
te lokken. Eigenlijk 
hebben ze daar 
helemaal geen tijd 
voor maar vooruit, als dominee dat nu zo graag 
wil dan moet het maar even. Ds. Wagenaar legt 
uit wat er gaat gebeuren; hij trekt de vergelijking 
met de inhuldiging van Koning Willem Alexander. 
Na het gesprekje spurten ze weer naar hun eigen 
hoek. Ds. Wagenaar stelt vast dat 

de verbintenis-
procedure 
correct is 
verlopen, zodat 
hij de formele 
woorden 
uitspreekt die tot 
de officiële 
verbintenis 

leiden. Hierna 
legt ds. 
Wiebrig de 
Boer-
Romkema de 
gelofte af, wat 
direct wordt 
gevolgd door 
het zingen 
van Gezang 
237: “Kom 
Schepper 
God, o Heilge 
Geest.” 
Vervolgens 
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vindt de verbintenis plaats, waarbij de 
gemeente ds. Wiebrig de Boer als haar 
predikant aanvaardt. 
 
Welkom door voorzitter 
De voorzitter van de kerkenraad Carla van der 

Graaf staat stil bij de 
betekenis van de kerk. 
Onder meer is de kerk een 
gemeenschap van mensen 
die met elkaar Gods weg 
willen gaan. God bouwt 
onverminderd met ons door 
aan die kerk. Daar mogen 
we onze van God gekregen 
talenten voor inzetten. Onze 
interimpredikant, ds. Gerrit 

de Haan, liet zich eens ontvallen: “Bij elke 
bijzondere dienst wordt er weer een nieuw blik 
mensen opengetrokken”. Als symbolisch 
welkomsgeschenk krijgt ds. Wiebrig de Boer-
Romkema daarom een “blik”, niet met mensen 
maar met talenten, goud, zilver en koper.  
 
Lezingen en preek  
De eerste lezing is uit het Oude Testament: 
psalm 63: de verzen 1 tot en met 9. Een 
vertrouwde troostpsalm waarnaar de predikante 
gauw eens greep in haar vorige werkkring. De 
tweede lezing komt uit Johannes 2:23-3:16. De 

predikant vertelt 
hoeveel het zingen voor 
haar betekent. Van 
kindsbeen af aan 
voelde ze de kracht van 
het lied, al voordat ze 
kon begrijpen hoe dat 

werkte, hoe zingen je 
kon troosten. Uit haar 
studententijd herinnert 
ze zich nog altijd een 
regel uit een lied van 
Huub Oosterhuis: 
‘‘Liedje dat ik niet kan 
laten onder het gaan.”  
Met  het geloof is het 
net zo, ook dat is voor haar een “liedje dat ik niet 
kan laten onder het gaan’”. Het valt vaak niet mee 
om daar woorden 
voor te vinden. Zoals 
je soms gaat 
stamelen als je wilt 
uitleggen waarom je 
van iemand houdt, zo 
stamelen we ook als 
het over ons diepste 
geloof gaat. Maar wat 
geeft het, laten we vooral vrijmoedig blijven 
stamelen. Want terwijl je met elkaar praat over hoe 
het gaat, hoe je leven verloopt en over wat je 
daarin ontdekt als waardevol, zinvol, als geloof 
waaraan je je kunt toevertrouwen, in die 
ontmoetingen van mens tot mens kan  het Woord 
steeds weer opnieuw worden geboren. Krijgt het 
nieuwe zeggingskracht. En dan kun je ervaren dat 
je door God gedragen wordt als op de vleugels van 
een adelaar. En ga je als vanzelf zingen met de 
dichter van psalm 63: ‘Ik ben aan U gehecht, met 
heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast.”  
 
Bloemen  
De bloemen gaat als 
groet van onze 
gemeente naar het 
gezin van onze nieuwe 
predikant.  
 
Nieuwe ambtsdragers 
Alie Bouma- Snippe en 
Drees Visser hebben 
zich beschikbaar 
gesteld als ouderling en 
-kerkrentmeester. Als 
er geen bezwaren zijn vindt de bevestiging plaats 
op 9 juni a.s. 
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Collecten 
1e collecte: diaconie; 
2e collecte: onderhoud gebouwen. 

 
Kinderen nevendienst 
De kinderen laten zien, waar ze het zo druk 

mee hadden. 
Ze hebben een 
aantal slierten 
versierde 
vlaggetjes 
gemaakt. 
Geartsje van 
der Meer haalt 
een aantal 
willekeurige 

gemeenteleden uit de kerk naar voren en 
verbindt die via de vlaggetjes met ds. Wiebrig 
de Boer, zodat de laatste in een mooie 
symboliek het middelpunt vormt van deze 
“gemeentedoorsnee”. 
 

Gebeden 
De gebeden zijn geschreven door ds. Gerrit de 
Haan (hij was vanmiddag verhinderd) en 
voorgelezen door Carla van der Graaf. Ze 
worden afgesloten met het gezamenlijke Onze 
Vader. 
  
Slotlied en zegen 
Het slotlied is uit Sjongend op wei 127 "Zolang 
wij ademhalen schept Gij ons de kracht om 
zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht". 

 
De viering word afgesloten met de gezongen 
zegen, die door de predikant wordt ingezet en 
wordt beantwoord door de gemeente. 
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Receptie 
Na de dienst was er een receptie.  
Heel veel mensen bleven om met de nieuwe 
predikant kennis te maken, wat te drinken, met 
elkaar na te praten en te luisteren naar 
woorden van welkom in het werkverband van 
de predikanten van ds. Terlouw en de 
voorzitster van Doarpsbelang Wirdum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorgangers: ds. Hinne Wagenaar en ds.  
  Wiebrig de Boer- Romkema 
Organisten: Klaske Deinum en Albert  
  Minnema 
Zang: Geartje v.d. Meer, Linda 

Jongbloeg, Maria Jager; 
Kinderneven- Meindert Reitsma, Tjitske 
dienst/kinder- Brouwer, Laura Bakker, 
oppas  Yasmeen Tawafra: 
Koster:  Wiebe Brouwer; 
Ouderlingen: Sandór Weerstra en Simon 

Turkstra 
Diakenen: Tjitske Cnossen en Wiebren 

Jongbloed 
Bloemen: Neeltje Hellinga, Lies de Jong 

en Gina Turkstra 
Voorberei- Alie Kalsbeek, Jannie  
dingscie: Lindeman, Hinke Meindersma, 

Tjitske Visser, Rein Hellinga. 
 
 


