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                    PROTESTANTSE GEMEENTE 

                             Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 11 mei 2014 

 

Afsluiting winterseizoen en afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool

 
Dienst van de voorbereiding 
We worden door Simon Turkstra 
welkom geheten en zingen met de 
muziekgroep als openingslied Lied 
288:  
 
“Goedemorgen, welkom allemaal…” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Na de bemoediging en het drempel-                              
                  gebed zingen we Lied 33.   
 
Ds. Wiebrig de Boer geeft 
een korte impressie van dit 
jaar dat onder het thema ‘Er 
zit muziek in de kerk’,  gevuld 
was met uiteenlopende 
activiteiten.  
Eén daarvan was het Leerhuis over de 
Psalmen. Psalm 150 bleek van die serie de 
geliefdste te zijn en daarom zingen we deze nu 
in het Fries. 

 

Afscheid van de zondagsschool 
De vier kinderen 
die afscheid 
nemen zijn 
Anne-Marije, 
Hennie, Lisanne 
en Beau. Zij 
komen op eigen 
vervoers-
middelen binnen; 
twee steps, een 
éénwieler en een 
waveboard.   
 
Ze worden door ds. 
Wiebrig de Boer en 

Karla Hingst 
toegezongen. Daarna 
krijgen ze een 
rugtasje mee met een 
kaars, boek naar 
eigen keuze (bijbel, 
liedboek of bijbels 
dagboek) en een foto 
van de 
zondagsschoolgroep.   
Ook Gerda Minke 
krijgt een cadeautje, zij is in totaal 25 
jaar zondagsschoolleiding geweest!   
 
Daarna krijgen de kinderen een 
gezongen zegenbede mee en 

tenslotte mogen ze op eigen 
wielen door de deur.  
De deur is symbool voor ‘op weg 
gaan’, de drempel verbeeldt de 
hindernissen die je  
daarbij soms kunt ondervinden. 
En dat je daarbij best hulp mag vragen! 



 

Protestantse gemeente Wirdum Fr. e.o. 

11 mei 2014 

2 

 

Het lukt de meiden 
prima om veilig over de 
drempel te komen. 
 
Tot slot worden ze 
welkom geheten bij 
de Jeugd door 
Germen. Ze krijgen 
een uitnodiging mee, 
er wordt gestart met 
een middagje 
lasergamen.   

 
Dienst van de schriften 
 
Overdenking 
We lezen Ps.23 en Joh. 10: 1-10. 

 
Op de voorkant van de liturgie staat 

een kerk met muzieknoten. Maar 

kerk-zijn is méér dan alleen ’s 

zondags samenkomen in een 

gebouw. Het gaat de hele week door.  

Jezus is onze Goede Herder. Hij gaat 

met ons mee het leven door. Wij weten niet wat 

we zullen tegenkomen, maar Hij belooft dat Hij 

bij ons zal zijn, ook als we door water, woestijn 

of donkere dagen moeten (Ps.23). 

Wij mogen ook naar Hem toe gaan om te 

schuilen, gevoed en verzorgd te worden. 

(Joh.10).  

De grondtoon van de kerk is: God is onze 

levensbron. En zo is het gemeenteleven  een 

permanent concert voor God en mensen.  
 

Dienst van het Delen 
 
De bloemen gaan als groet van de 
gemeente  naar mevr. G.Verbeek 
 
1e Collecte:  zending 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 
Ondertussen zingen we met de 
muziekgroep Lied 881: Gaudeamus 
hodie – laten we vandaag blij zijn.   
Dan komen de kinderen weer terug in 
de kerk en zingen voor en met ons 
het Amen van het Oslo Gospel Choir. 
Het wordt een vrolijke samenzang! 
 

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Lied 416:  “Ga met God en 
Hij zal met je zijn”. 
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Hierna 
worden we 
heenge-
zonden met 
de Zegen 
van de 
Heer.  
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  W.de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling van dienst:  Simon Turkstra 
2e ouderling:  Carla van der Graaf 
Diakenen: Hinke Meindertsma  
                             en Tjitske Visser 
Zondagsschool:   Karla Hingst en Gerda Minke 
Muziekgroep z.l.v. Klaske Deinum 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditioneel gaan de kinderen van de zondagschool 
na de dienst de kerktoren beklimmen!   


