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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 14 mei 2017 

afsluiting winterwerk & afscheid oudste kinderen van de zondagsschool 
 

            

Ouderling Janny Veenstra 
heet iedereen van harte  
welkom. Een volle kerk met 
veel kinderen. 
 
 
 

Om te beginnen 
Staande zingen we het openingslied uit Sjongend 

op Wei: lied 
203: 1 en 3 
“Vrede voor 
jou hierheen  
gekomen”.  
 
Ds. Wiebrig de 
Boer-
Romkema licht 
de dienst 

nader toe. Het thema 
was afgelopen winter 
“Deel je leven”.   
Dan volgt de 
bemoediging en het 
gebed. 
Zingen lied 150: 1 en 
2 “Loovje God yn ’t 
hillichdom!”  

 
Afscheid van de zondagsschool 
Zes kinderen nemen afscheid van de 

zondagsschool: 
Jan Roelof 
Brinksma, 
Letizia de Wal, 
Nima Bergsma, 
Aukje Roorda, 
Marije Dol en 
Lyra Dooper.  

 
 
 

De leiding van de zondagsschool, Carla en Gerda, 
heeft een bijzonder afscheid bedacht.   
Een kort verhaal over wat je meeneemt als je op reis 
gaat. De kinderen krijgen nu ook iets mee op reis: een 

hart met tekst, 
zonnebloempitten, 
muziek op usb-
stick, een bijbel of 
bijbels dagboek. 
Zes foto’s worden 
gemaakt met de 

gemeenteleden op de 
achtergrond zwaaiend als 
groet.  
Op een ladder, gedragen 
door 12 gemeenteleden 
(door de kinderen naar 

voren gehaald), 
gaan de kinderen 
van de 
zondagsschool naar 

de leiding van Jeugd!  
waar Gysbert hen welkom 
heet. De kinderen 
bedanken de leidsters van 

de zondagsschool.   

 
Samen zingen wij 
met Claudia de Breij 
(op cd…) “Mag ik 
dan bij jou”.  
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De verhalen 
Zingen uit 
Tussentijds lied 
4: 1, 2 en 4 “Hier 
wordt een huis 
voor God 
gebouwd”.  
 
De kinderen 

verlaten de kerk en gaan naar de Fikarij.   
Lezingen: 1 Petrus 2: 2-3 (verlangen naar het 
goede) en Johannes 14: 1-14 (vertrouwen op de 
Vader en Jezus). 
Zingen uit Tussentijds lied 2: 1, 4 en 5 “Heer onze 
Heer, hoe zijt Gij aanwezig”. 
 
Preek. 
De gemeente is als een huis met veel kamers. In de 
kerk, de Fikarij, bij mensen thuis, overal gebeurt  
wat. We maken deel uit van een 
geloofsgemeenschap. Woord en daad, beide zijn 
nodig en gaan vaak samen. De startzondag wordt in 
herinnering gebracht, “Deel je leven”. 
Wij zijn een huis van levende stenen; maak jij een 
kamer vrij voor dat Woord? Wie naar Jezus ziet 
heeft God gezien. Het “Boek van Wirdum” met 
verhalen van mensen. De wrâld is ús went.  
Amen. 
 
Korte stilte en orgelspel. 

 
Dienst van het delen 
Medelingen door de ouderling van dienst. 

De bloemen gaan 
naar mevr. Van der 
Heide. 
 
1e collecte is voor de 
diaconie met speciale 
bestemming voor het 

project Brazos 
Abiertos in Peru, waar  
Willem en Erna 
Vedder-Turkstra 
werkzaam zijn.   
 
2e collecte is bestemd voor het kerkelijk werk. 
De kinderen komen terug in de kerk. 
 
In het gebed wordt gedankt voor de liefde, gebeden 
om een zegen voor de kinderen, voor het project in 
Peru. Gebeden wordt voor alle moeders, voor 
moeders die een kind hebben verloren, voor wie 

nooit moeder is geworden. Het gebed wordt 
afgesloten met het zingen van “Nim my, nim my sa’t ik 
bin” (Wylde Goes lied 51) in het Fries, Engels en 
Nederlands. 
 
Heenzending en Zegen 
Het slotlied 
is lied 657: 
1 en 3 
“Zolang wij 
ademhalen”. 
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Afsluiting 
met de 
zending en 
zegen en 
een drie 
keer 
gezongen 
Amen. 
 
 
 

 
 
Direct na de 
dienst is er 
een mooie 
diapresen-
tatie van de 
kerkrent-
meesters 
over de 

vernieuwingen van de laatste tijd onder het motto 
“Samen aan de slag”.  
O.a. nieuwe stoelen, geluidsapparatuur, toilet, 
beamer en scherm, wifi, urnengraven, opknappen 
Fikarij. 

 
En dan is er koffie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De kinderen die de zondagschool hebben verlaten 
mogen onder begeleiding, de toren van de kerk 
beklimmen.  
Een aanbod dat zeker op prijs wordt gesteld.   

 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist: Mars van der Veer   
Ouderling: Janny Veenstra    
Diakenen: Nieske Span, Tjitske Cnossen 
Kosters:  Wiebe Brouwer,  
  Hendrik Hiemstra 
Bloemen: Bep Minnema 
Met medewerking van kinderen en leiding van de 
zondagsschool 
 
SIW 


