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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 15 juni 2014 

 
Dienst van de voorbereiding 
Het is vandaag de zondag van de Triniteit en 
we zingen daarvan in een nieuw lied: Nummer 
305.  

Het is vandaag óók: 
vaderdag! Ds, De 
Boer spreekt 
hierover met de 
kinderen. Zij hebben 
iets moois gemaakt 
op school voor hun 
vaders.  
In dat gesprek blijkt 
dat de geborduurde 
H niet van heit is... 
En naast dit alles is 
het ook nog 

wereldiaconaat.  We 
collecteren voor 
Zimbabwe. Daar 

woont en werkt de zus van mevr. Boesenkool.  
 

 
Dienst van de schriften 
We  lezen 3 Bijbelgedeelten:  
Ex. 34: 4-9, 2 Kor. 13: 11-13 en Matth. 28: 16-
20 
 
 
 

 
Overdenking 
God’s naam staat uitgeschreven over de hele 
wereld. Als je op de luchthaven staat en om je 
heen kijkt,  krijg je een kleine indruk van de vele 
mensen uit allerlei werelddelen. 
God schenkt ons aandacht, ziet ons. En dat 
ondanks onze vragen die bij het ouder worden 
alleen maar vermeerderen. Onder al die vragen 
en twijfels mag de rust in – en het vertrouwen op 
God staan.  
Het geloof is als een slinger van de klok. Er zijn 
momenten dat we vol vertrouwen zijn en 
momenten vol van twijfels. De Bijbel laat ons zien 
dat we daarmee in goed gezelschap zijn.   
De Bijbel laat ons echter óók zien dat het niet 
alleen om ons gaat, maar wereldwijd om alle  
mensen en van alle tijden. De Bijbel toont ons 
een bredere blik op het leven. 
Ze toont ons God’s blik op 
de mensen en het leven. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  
werelddiaconaat 
2e Collecte:  kerkelijk werk 
 

Dankgebed- 
voorbeden- stil gebed. 

 

 

 

De bloemen 
gaan als groet 
naar dhr. 
F.Cnossen aan 
de Loodyk.  
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Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij Lied 150 
 
Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  W.de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Klaas Krol 
Ouderling van dienst:  Corry Brouwer 
2e ouderling: Carla van der Graaf  
Diacenen:            Hinke Meindertsma en  

Gjalt Lindeboom 

Kindernevendienst: Tjitske Brouwer 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 


