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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Pinksterzondag 24 mei 2015 

 
Dienst van de voorbereiding 

Nadat de gehele kerkenraad 
na binnenkomst plaatsneemt, 
deelt ouderling Elske Roorda 
deelt mee dat het vandaag 
100 jaar geleden is dat voor 
het eerst in het Fries gepreekt 
werd. Vanmorgen wordt 
daarom een dienst met een 

mix van Fries en Nederlands. 
Tevens vindt de bevestiging en herbevestiging 
van ambtsdragers plaats.   

 
Het 
openingslied is 
672: 1,3. 
Daarna volgt 
het stil gebed, 
de 
bemoediging 
en het 

drempelgebed. De 
betekenis van het 
bloemstuk wordt 
toegelicht.  We 
zingen lied 672: 6. 
 
Het koor o.l.v. Klaske 
Deinum, met twee 
gitaristen, Karen 
Voetberg en Auke 

Wiersma, zingt  loflied 223:1,2 en 3. ‘Kom 
moarntiid, foarby is no de nacht, do dauwe jou 
de skepping glâns en pracht’. 
 
Dienst van het woord 
Daarna wordt het gebed van de zondag: lied 
680: 1,3 en 4 gezongen. 
 
 

De foargonger hat in petear mei de bern en 
freget wat se letter 
wurde wolle. 
Antwurden:  
plysje, juf en 
bouwer.Do kinst 
dreame oer watst 
wurde wolst, mar 
noch belangriker is 
datst wêze kinst wa 
asto bist. De amtsdragers ha allegearre in taak 
dy’t by harren past.  Se dogge dy taak op harren 
eigen wize, dus sa’t sy it it beste kinne en mei 
leafde en nocht”. De bern meie sizze wat se op 
de stola sjogge: ”Flammen en drippen, dat heart 
by it Pinksterferhaal”.  Dernei geane de bern nei 
de sneinsskoalle. 
 
Elizabeth Mozes van de 
Zendings- en Missionaire 
Commissie leest de eerste 
Schriftlezing: Genesis 11: 1 – 9 
uit de Bijbel in Gewone taal.   
Koosje van der Werff leest de 
tweede schriftlezing: 
Handeling 2: 1-11.  
 

De muziek-
groep zingt  
‘Fan 
himelheech 
waait fjoer 
en wyn’ 1,2 
en 4, allen 3 
en 5.’ 
 
Fryske preek 
It is 100 jier lyn op 3 jannewaris 1915 om presys 
te wêzen dat ds. Wumkes ûnferwacht as 
ferrassing yn de tsjerke fan Tzum yn it Frysk 
preke. Dit joech nochal wat opskuor. De 
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tsjinstanners seine byg. ‘De Fryske taal is te 
rûch en te bot foar de eare tsjinst’. 

Foarstanners seine it Frysk 
komt tichteby, en taast 
dêrtroch djipper yn it 
gemoed’.  Yn Tzum is 
doedestiids sels in frou út 
tsjerke rûn.  

Ds. Wiebrig-de Boer ferwachtet net dat dat hjir 
barre sil mar: ‘fiel jimme frij om te dwaan wat 
jimme wolle!’ (Der is nimmen dy’t oanstalten 
makke, dat it falt hjir in slach ta).  
 
De oandacht giet yn ús maatskippy mar al te faak 
út nei: wat wolst wúrde? Ek no yn de eksamen-
tiid. 
Mar wichtiger as: ‘Wat wolst wurde?’ soe wolris 
wêze kinne: Wá bisto wurden? No, op dit stuit 
yn dyn libben. Hoe ha ik mysels ûnderweis 
kennen leard? En doar ik ek te wêzen wa’t ik 
bin? Of hâld ik my yn, lit ik it te bot troch oaren 
fertelle wa’t ik wêze soe. Wêr bin ik no 
oankommen op myn reis troch it libben en hoe 
bin ik hjir kommen? Lêsten sei in frou  dy’t op in  
jierdeifeestje wie: “Net ien frege hoe’t it mei my 
gíe, der wie allinnich mar oandacht foar wat ik 
wol net allegear die. Net: wa’st bíst, mar watst 
dochst krijt alle oandacht”.  

 
Wy besteane net út wat wy 
dogge, mar meie minsk wêze 
en frij libje op de Adem fan 
Gods Geast.  
 

Hjoed op dit pinksterfeest fan de geast giet it oer 
de fraach: wat jout dy de Geast, de spirit en de 
libbenskrêft. Mei de geast ús lange adem jaan 
om ek elkoar  te ferstean, mei inoar te libjen yn 
alle ferskillende talen dy’t wy sprekke. God 
ferstiet us allegear yn als us meartalichheid, hy 
omearmet ús allegearre yn syn leafde. 

Na de stilte en de orgelmuziek komen de 
kinderen de kerk weer in met een zelfgemaakt 
hart op een stok die ze straks gaan uitreiken aan 
de ambtsdragers. 

Wij zingen lied: 683: 1,2 en 4 ‘Het is vandaag 
Pinksterfeest’. 
 

Dienst van losmaking en bevestiging 
Ouderling Corry Brouwer, 
ouderling-kerkrentmeester 
Jan Siebren de Jong en 
diaken Hinke Meindersma 
worden hartelijk bedankt 
voor hun inzet en vertellen 

alle drie wat deze taak 
hen heeft gebracht.   
Hierna zingen we lid 90: 
8. 
Daarna worden de 
nieuwe ambtsdragers 

voorgedragen: Folkert Jongbloed, 
ouderling-
kerkrent-
meester, 
Nieske 
Span-Hijma, 
diaken en 
Truus 
Sterrenburg-
Dijkhuizen 
voor 
ouderling. 
Rein 
Hellinga 
wordt 
herbe-
vestigd als 
ouderling-
kerkren-
tmeester en vertelt wat deze taak hem tot nu toe 
heeft gebracht.  
Na het zingen van 632:3 wordt  de zegen uitge-
sproken over de nieuwe ambts-dragers en 
vervolgens worden ze aanvaard en welkom 
geheten door de gemeente.   
‘Nim my oan 
sa as ik bin’ 
wordt met 
de 
muziekgroep 
gezongen.   
Linda 
Jongbloed 
reikt samen 
met de, door 
de door hen 
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gemaakte versierde harten  uit aan de nieuwe 
en aftredende ambtsdragers. 
Dienst van de gebeden en 
gaven 

- De bloemen gaan naar 
Dirk en Wendy 
Posthuma op de Kamp.   

- Geboren: Lieke op 14 
mei 2015 ouders Rene en Tjitske 
Brouwer.  

- De Nepal collecte heeft in totaal 1138 
euro opgebracht. 

 
1e Collecte:  Kerk in 
actie: Klaaske de 
Boer meldt dat er 
wordt gecollecteerd 
voor bijbels voor de 
Krimtartaren, een 
kleine minderheid op de Krim waar veel 
Christen zijn geworden. 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 
Na de gebeden zingen we lied 681: ‘Veni 
sancte Spiritus, Kom by ús o Hillige Geast’. 
Het slotlied is 675, 1 en 2. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Heenzending en 
Zegen 
De muziekgroep zingt: een 
zegen uit Guatamala en 
Iona in Schotland, vertaald 
naar het Fries. 
 
De frede fan ‘e greiden wês oer dy, 
De frede fan mar en lân, 
De frede fan ‘e loften wês oer dy, 
De frede fan waad en strân. 
Djippe frede mei komme oer dy. 
Mei Gods frede no groeie yn dy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist: Klaske Deinum  
Koster: Iepie Lindeboom   
Bloemen: Bep Minnema 
Ouderling van dienst:  Elske Roorda 
JR  

  


