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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

                   Zondag 25 mei 2014 
 
Op deze stralende zondagochtend 
nodigen zon en temperatuur iedereen 
uit om er op uit te trekken. Veel 
gemeenteleden en gasten kiezen 
ervoor om eerst naar de kerk te gaan 
en daar  elkaar en God te ontmoeten.  
 

Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van 
dienst Alie Bouma 
heet 
gemeenteleden 
en gasten van 
harte welkom. Wij 
zingen ons 
openingslied, Lied 

66: 1 en 
3:  
`Breek, 
aarde, 
uit in 
jubel-
zangen, 
Gods 
glorie-
rijke 

naam ter eer.` Na votem 
en groet zingen wij vers 7 
van Lied 66: `De naam des 
Heren zij geprezen! Hij die 
getrouw is en nabij, heeft 
mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest 
voor mij.` Het gebed om 
ontferming wordt beaamd 
door een aantal malen 

gezamenlijk te zingen uit Sjongend op Wei, lied 
75c: `Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, 
ontferm U.`  Wij zingen ons glorialied: Lied 650: 
1,2,4 en 7: `De aarde is vervuld van  
 

 
goedertierenheid, van goddelijk geduld en 
goddelijk beleid.` 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden 
het gebed 
voor we de 
Bijbel 
openen. 
 
Er gaan drie 
kinderen 
mee naar 
de kinder-
neven-
dienst. Zij 
nemen de Bijbel en het licht mee. 
 
1ste lezing: 1 Petrus 3: 8-18 
Wij zingen Lied 350: 1,2,3 en 4: 
`Het water van de grote vloed en 
van de zee zo rood als bloed, dat 
is de aardse moederschoot, dat is 
de diepte van de dood.` 
  
2de lezing: Joh. 16: 16-24 yn it 
Frysk. 
 
Wij zingen: Lied 907: 1 en 3: `Jezus, mijn 
verblijden, voor mijn hart de weide, waar het 
vrede vindt.` 
 

Overdenking 
Gemeente van Christus zijn wij. In de Geest 

verbonden met Jezus en 
verbonden met mensen uit zoveel 
eeuwen die ons voorgingen in 
geloof. 
Eén zijn in Christus, naar Hem 
vernoemd zijn, uit Hem willen 
leven, dat is het fundament van 
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ons gemeente zijn, onze reden van bestaan, 
ons perspectief. Petrus noemt in zijn brief vijf 
kwaliteiten voor de gemeente van Christus. 
Eensgezindheid, meeleven en meelijden met 
elkaar, elkaar liefhebben, een ruim hart hebben 
voor mensen en bereid zijn om de minste te 
zijn. Dit dient steeds als een leidraad voor het 
leven van de gemeente. Onderweg zijn we niet 
alleen. Ook als Jezus niet meer bij zijn 
leerlingen is zal de Geest bij hen zijn, hen 
begeleiden en moed geven. 
Wanneer je droevig bent, 
kijk dan opnieuw in je hart. 
En je zult zien dat je weent 
om wat je vreugde heeft gebracht. 
Amen. 

 
Stilte en orgelspel 

De kinderen 
komen terug van 
de kinderneven-
dienst. Zij 
maakten een 
zakdoek en 
hebben het 
gehad over 
`verdriet` en 

`schuilen`. Het lied `Mag ik dan bij jou?` van 
Claudia de Breij wordt gelezen. 
 
Wij zingen uit sjongend op Wei lied 189: `Kijk 
eens om je heen, kijk eens om je heen, geef 
elkaar een hand, je bent niet alleen.` 
 

Mededelingen 
De kerkenraad is blij vandaag te kunnen 
meedelen dat drie vacatures van ambtsdragers 
zijn opgevuld: als ouderling-scriba Janny 
Veenstra uit Idaard; als wijkouderling Elske 

Roorda-Posthuma en 
Gjalt Lindeboom. Als 
er geen bezwaren 
worden ingediend zal 
de bevestiging zijn op 
1ste Pinksterdag, 8 
juni. 
 
De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar onze 

predikant, Ds. Wiebrig. Zij is vandaag één jaar 
verbonden aan onze gemeente.  
 

Gedenken 
Wij gedenken Elizabeth Baukje 
Feenstra-Roorda (Betty). Betty 
is afgelopen donderdag 
gestorven, na een ernstige 
ziekte, op de leeftijd van 66 
jaar. De afscheidsdienst zal 
komende dinsdag zijn. Tijdens 
deze dienst staan wij als 
gemeente, samen met haar 
man Steven en kinderen, stil bij 
haar leven. Het lied `De 
minsken fan foarby` wordt 
gelezen en wij zingen Lied 90: 
1 en 8: `Gij zijt geweest, o 
Heer, en Gij zult wezen de 
zekerheid van allen die U 
vrezen`. Een lichtje wordt voor 
haar ontstoken aan de 
paaskaars en in de Kapel gebracht. 

 Daar is haar naam bijgeschreven. 
 

Dienst van de gebeden en gaven 
1e collecte: 
Diaconie 
2e collecte: 
Onderhoud 
gebouwen 
 

Dankgebeden 
en voorbeden 
Wij sluiten de gebeden gezamenlijk af met het 
Onze Vader.  
 

Heenzending en zegen 
Als slotlied 
zingen wij uit 
Sjongend op 
Wei lied 127: 
`Zolang wij 
ademhalen 
schept Gij in ons 
de kracht om 
zingend te 
vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij 
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gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang 
om het leven geeft stem aan onze dank.`   

Segen:   
 
De Ivige sil dy foargean 
as in ljocht op dyn wei troch it libben. 
 
De Ivige sil oan dyn side gean 
en dy mei syn earm beskermje. 
 
De Ivige sil achter dy wêze 
Wannear`t gefaar dy achterop komt. 
 
De Ivige sil ûnder dy wêze- 
in feilich net, soesto falle. 
 
De Ivige sil yn dy wêze, 
dyn Treaster yn dagen fan fertriet. 
 
De Ivige sil om dy Hinne wêze 
as in skyld, in beskutting. 
 
De Ivige si lek boppe dy wêze 
om dy syn seine te jaan. 
 
Wij beantwoorden de zegenbede met een 
gezamenlijk gezongen Amen. 
 
Na de dienst drinken we samen koffie. Ds. 
Wiebrig trakteert op oranjekoek, ter ere van 
haar 1-jarige jubileum! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Medewerkers 
 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-               
                               Romkema 
Organist:  Bram Postmus 
1e ouderling: Alie Bouma 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Jannie Pimmelaar 
   Tjitske Cnossen 
Kindernevendienst: Linda Jongbloed 
   Meindert Reitsma 
Koster:  Wiebe Brouwer 
Bloemen:  Gina Turkstra 


