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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 17 mei 2015 slotdienst winterwerk        

 
Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst Janny Veenstra heet een 

ieder welkom. 
We zingen lied 280 
:1,2,3,4 “De 
vreugde voert ons 
naar dit huis”.  
Na stil gebed volgt 
de bemoediging en 
het drempelgebed, 

gevolgd 
door het 
zingen van 
lied 280: 
5,6,7.   
Ds. Wiebrig 
de Boer-
Romkema 
is blij dat ze 
na ziekte 

weer kan 
voorgaan en 
bedankt de 
gemeente voor 
het omtinken.   
Als inleiding op 
de dienst haalt 
ds. De Boer een 
vorig jaarthema 

aan: “Er zit muziek in de kerk” . 
Het nieuwe liedboek heeft al een plaats 
ingenomen in de gemeente. Nu is het Fryske 
Lieteboek ook verkrijgbaar. Afgelopen jaar jaar 
was het thema “Beeld van een kerk – vieren en 
verbinden door de generaties heen”. 
Het gebed om ontferming wordt 3x afgewisseld 
met het “Kyrie” (lied 367d). Uit het Lieteboek 
zingen wij lied 838: 1,3,4 “O grutte God, de 
leafde sels”. 
 

 
Dienst van het woord 
De kinderen 
worden met Laura 
uitgenodigd naar 
voren te komen. 
Van ds. De Boer 
krijgen ze een 
afbeelding van een 
opengesneden 
granaatappel mee: 
de pitjes zijn wij als 
gemeente, de schil 
kan de kerk zijn 
(maar wel opengemaakt). Wat is een 
kerk? De kinderen: een gebouw met 
een toren en een klok erin; daar 
bidden de mensen tot God. De 
kinderen gaan naar de nevendienst.   
Na het gebed van de zondag volgt de 
eerste lezing uit de brieven: 1 
Johannes 5: 9-15. Niet zo’n 
eenvoudige lezing over het geloof in 
Jezus. 
Zingen “Ubi caritas” in Latijn, Fries en 
Nederlands. 
De tweede lezing is uit het evangelie naar 
Johannes 17: 14-26 (in het Fries) over het gebed. 
Na deze lezing wordt gezongen lied 974: 1,2 
“Maak ons uw liefde, God, tot opmaat” (op de 
melodie: Dankt, dankt nu allen God). 
Overdenking 
Het plaatje op de voorkant van de liturgie 
verbeeldt dans in verbondenheid. In de 
kerk geloven we dat God onze vreugde is: 
zingen, dansen, vieren. We horen 
woorden tot troost, verhalen over Jezus. 
Soms woorden die ons confronteren, ons 
wakker schudden. De kerk is als het leven zelf, je 
weet niet wat er morgen komt. Eeuwenlang heeft 
de kerk mensen betekenis gegeven. De klank 
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van liederen zit als het ware in de 
muren van dit gebouw, er hangt 
een wolk van gebeden. Dit blijft 
doorgaan, al zal de bedding van 
de stroom wel veranderen.   
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 

haalt een indrukwekkende reeks van activiteiten 
gedurende het afgelopen winterseizoen aan. Er 
is zeker een betekenis van de kerk voor ons en 
ons dorp. Een geestelijke wapenrusting, geen 
granaten, maar vrede en gerechtigheid. Voor 
eenheid is verscheidenheid niet bedreigend, 
verdeeldheid wel. Verbinding zoeken, het 
goede nastreven, uit Gods liefde leven. Amen. 
Na de preek volgt een stilte en orgelspel. De 
kinderen komen terug in de kerk. 
We zingen uit Wylde Goes lied 2:1,2,3 “Alle 
wûnder om ús hinne”. 
 

Dienst van het Delen 
Bloemen  
De ouderling van dienst 
meldt dat de bloemen 
gaan naar mevrouw  De 
Jong aan de Legedyk. 
Vacatures ambtsdragers  
De drie vacatures voor 
ambtsdrager zijn ingevuld; indien geen bezwaar 
binnenkomt worden de nieuwe abtsdragers met 
Pinksteren bevestigd. 
Collecte: 
1e. Diaconie, speciaal doel slachtoffers 
aardbevingen in Nepal (stichting van ds. Corry 
Nicolay). 
2e. Kerkelijk werk. 
 

Gebeden 
In het gebed de gebeden die zijn aangedragen 
door de kinderen: danken voor alle liefde en 
wat ons blij maakt; dat bijna elk dorp een kerk 
heeft; voor bomen en bloemen. We bidden voor 
de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal 
en de mensen die hen helpen. Voor de 
vluchtelingen, voor de dorpsgemeenschap, 
voor de kerkgemeenschap, voor de zieken, 
voor hen die geen toekomst zien. 
Help ons geloven in een nieuw begin. Het 
gebed wordt besloten met het samen 
uitspreken van het Onze Vader. 
 

Het 
slotlied, 
lied 969: 
1,2,3,4 
“In 
Christus 
is noch 
west 
noch 
oost” 
wordt 
staande 
gezon-
gen.   
 
 
 
 

 

 
Hierna volgt de zegen en 
zending. 

 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-     
                            Romkema 
Organist: Klaske Deinum  
Koster:   Klaas Krol  
Ouderlingen: Janny Veenstra, Gjalt                           
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Diakenen:  Wiebren Jongbloed,  
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Bloemen: Lies de Jong   
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