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                 PROTESTANTSE GEMEENTE 

   Wirdum Fr e.o. 
Zondag  09 juni 2014 

Pinksteren 
 

 
Dienst van de 
voorbereiding 
Nadat de voltallige 
kerkenraad 
bijeenkwam in de 
consistorie en 
samen binnen 

kwamen in de 
kerk, werden 
we welkom 
geheten door 
de ouderling 
van dienst 
Carla 
v.d.Graaf.   
Als openings-

lied zingt 
eerst ds. 
Wiebrig 
de Boer-
Romkema 
het 
antifoon 
lied 668. 
De 
gemeente 

zingt lied 68:7 
waarna we met zijn 
allen het antifoon 
zingen.   
Hierna worden er 
drie kaarsen 
aangestoken door 
Klaaske de Boer, 
die horen bij het 
bloemstuk wat zij 

heeft gemaakt. Het bestaat uit 12 rode bloemen 
van de anthurium. Het lijken net vurige vlammen.   
Daarna volgt er stil gebed. 
De bemoediging wordt door de voorganger en de 
gemeente uitgesproken. 
 
We zingen lied: 680 vers 1 t/m 5: “Kom Heilige 
Geest, Gij vogel Gods, daal neder waar Gij wordt 
verwacht”. 
 
 

Dienst van de schriften 
Het gebed bij 
de opening van 
het woord 
wordt gebeden 
door Arie Dol.   
 
Dan is het tijd 
voor de 
kinderen om naar de kindernevendienst te gaan. 
Ds. Wiebrig houdt eerst een gesprekje met hen 
en legt op eenvoudige wijze uit wat het inhoud 
om ouderling en diaken te zijn. Ze vergelijkt het 
met dat je op school soms een hulpje van juf mag 
zijn voor één dag. 
Zo zijn ouderlingen 
en diakenen ook 
hulpjes in de kerk. 
Maar dan wel wat 
langer dan één 
dag.   

De 1e lezing: De eerste 
lezing is uit handelingen 2: 
1-24. Dit wordt 
voorgelezen door Simon 
Turkstra. Dit gaat over de 
uitstorting van de Heilige 



 

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

09 juni 2014 

2 

Geest. Er kwam een heftige wind en er kwamen 
vurige vlammen.  
 
We zingen lied 687 vers 1 en 2: “Wij leven van 
de wind die aanrukt uit den hoge…” 

 
De 2e lezing: 
Dit is uit 
Johannes 14: 
23-29, gelezen 
door Sàndor 
Weerstra.   
 
Hierna zingen 
we het derde 

couplet van lied 687 
 
Overdenking 
Pinksteren betekent vijftig. Het is 
het hoofdfeest van de kerk, al 
beleven de mensen het vaak niet 
zo. Kerst en Pasen spreken je 
meer aan. 
Met Pinksteren kwam de adem van 

God als een wind. We kunnen leven op de 
adem van de wind. Dat is een vrede die groter 
is dan de wereld ons kan geven. Tussen Pasen 
en Pinkster is het een tijd van grote vreugde. 
De Geest is onder en in ons. We kunnen steeds 
weer nieuw geloof ingeblazen krijgen. De Geest 
is een verbindende kracht over de grenzen 

heen. Maar de apostelen voelden in 
die tussentijd geen vreugde. Als je 
moeilijkheden hebt gaat je geloof 
ook door een dal. Daarom mogen 
we geloven dat de Geest ons kracht 
geeft en dat we dan weer verder 
kunnen. De Geest is als een vurige 
taal van liefde. 

 
Na stilte en 
muziek komen 
de kinderen 
weer in de 
kerk. 
 
Wij zingen 
lied: 683: 

vers1,2 en 4: “t Is feest vandaag, ’t is 
pinksterfeest, wij staan in vuur en vlam…” 

Dienst van losmaking en bevestiging. 
Er nemen 
vandaag 
drie 
ambts-
dragers 
afscheid: 
Arie Dol 
als scriba 
en Simon 
Turkstra en Sàndor Weerstra als wijkouderling. 
Ze 
worden 
hartelijk 
bedankt 
voor het 
vele werk 
wat ze 
hebben 
verricht 
en gaan daarna naar hun plaatsen bij de familie 
in de kerk.   
 
We zingen lied 90 vers 8: “Laat, Heer, uw volk uw 
daden zien en leven…” 
 

Presentatie nieuwe ambtsdragers. 
De nieuwe 
ambtsdragers 
zijn Gjalt 
Lindeboom en 
Elske Roorda-
Posthuma als 
wijkouderling 
en Janny v. 
Oers-Veenstra 
als scriba. Ze 
worden uit de kerk opgehaald. Omdat er geen 
wettelijke bezwaren zijn ingebracht kunnen zij 
bevestigd worden. Ds Wiebrig 
de Boer leest een opdracht 
voor en eindigt dit met: “En 
jimme, dy’t ree steane om it 
ambtswurk te oanfurdigjen: 
oanfurdigje dan jim tsjinst mei 
blydskip, sêdzje  jimsels mei it 
Wurd fan God, hâld hoek yn it 
bidden en betrou op de krêft 
fan de Hillige Geast”. 
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Vervolgens is er de gelofte en verbintenis van 
diaken Alie Klasbeek-Bensink, die wordt 
herbevestigd als diaken.   

Zij 
beantwoord 
de vragen 
met een 
volmondig 
Ja, dat 
beloof ik. 
Hierna 
krijgt ze de 

zegen met de woorden: “Mei God dy syn Hillige 
Geast jaan 
Om yn leafde om te sjen nei minsken en Syn 
barmhertigens stâl te jaan 

Amen”. 
 
Hierna beantwoorden Gjalt 
Lindeboom, Elske Roorda-
Posthuma en Janny v. Oers-
Veenstra 

De vragen volmondig met: “Ja, dat beloof ik” en 
“Ja, dat untjit ik”. Ze ontvangen de zegen. 
 
Hierna volgt een stil gebed. 
Dit wordt door ds. Wiebrig afgesloten met de 
woorden: “Bruorren en susters, lit ùs bidde ta 
de almachtige God yn de mienskip mei de hiele 
Tsjerke yn de himel en op ierde, dat Er syn 
genede  jout oan harren dy’t Er ropt as 
âlderling”. 
 
We zingen nu lied 239 vers 1,3 en 4: “O 
Christus die de zonne zijt der hemelse 
gerechtigheid… “ 
Waarna de zegen volgt:” Mei God dy syn hillige 

Geast jaan 
om yn 
leafde om 
te sjen nei 
minsken en 
Syn 
gemeente 
te bouwen. 
Amen”. 

 

Aanvaarding en welkom 

Terwijl we allemaal gaan staan worden we als 
gemeente gevraagd om deze nieuwe 

ouderlingen 
en herbeves-
tigde diaken 
in ons 
midden te 
ontvangen en 
met hen mee 
te leven en 
meewerken.   
We beantwoorden dit met:  “Ja, dat wolle wij fan 
herten”.  
 
We zingen uit 
Wylde Goes: 
“Nim mij sa’t 
ik bin”  in het 
fries en in het 
nederlands. 
 
Als de 
kinderen uit de kindernevendienst komen, bieden 
ze de nieuwe 
en aftredende 
ambtsdragers 
iets aan. Ze 
hebben een 
kokertje 
gemaakt 
waar 
bloemzaadjes 
in zitten. Die 
kunnen 
muziek maken. Een roze kokertje is met een rood 
lint verbonden aan een blauw kokertje. Het roze 
wordt aangeboden 
aan de nieuw 
ambtsdragers en als 
de rode linten worden 
verbroken krijgen de 
vertrekkende mensen 
het blauwe kokertje. 
Het is aan de nieuwe 
mensen om der 
verbinding weer te 
herstellen. Alie 
Kalsbeek krijgt een 
kokertje dat voor de 
helft roze is en voor 
de helft blauw omdat ze doorgaat. 
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Dienst van het 
Delen 
De bloemen gaan 
naar Gerrit Zandberg 
van de legedyk 
 
1e Collecte:  kerk in 
actie: zending. 
2e Collecte:  kerkelijk 
werk 
 
 

Dankgebed- 
voorbeden- stil 
gebed. 
De gebeden worden 
gezongen met lied 
685. 
De eerste 4 verzen 
solo door ds. Wiebrig 

en couplet 5 door de hele gemeente. 
Hierna volgt het stil gebed, wat we afsluiten met 
het Ùs Heit. 
 
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 672 vers 3 en 6: 

“Kom laat 
ons deze 
dag met 
heilig vuur 
bezingen.. 
“ 
 
Hierna 
worden 

we heengezonden met 
de Zegen van de Heer.  
 
Na de dienst is er tijd 
voor feliciteren, 
bedanken en koffie of 
thee.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:                ds. W. De Boer-Romkema  
Organist:                     Albert Minnema  
Koster:                        Iepie Lindeboom  
Bloemen:                     Klaaske de Boer 
Ouderling van dienst:  Carla v.d. Graaf 
2e ouderling:                Alie Bouma  
Diakenen:                   Tjitske Visser en 
                                   Janny Pimmelaar.,  

 


