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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr 5 juni 2016 
 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling Truus 
Sterrenburg heet een 
ieder welkom. 
Voorganger is Wiebrig 
de Boer-Romkema 
 
Het is de zondag van 
het werelddiaconaat. De 
dienst is voorbereid 

door de diaconie. Op de voorkant van de 
liturgie staat een kaartje met de ligging van 
Guatamala, het Zuid-Amerikaanse land waar 
het om draait in deze dienst. Het thema is 
seksueel geweld en huiselijk geweld. 

 
We 
zingen 
in het 
Fries 
lied 
146a: 
2,4,5 

‘Loksiilich sy dy’t bouwe op Israels fêste rots.’  
 

Na het drempelgebed 
en de inleiding op de 
dienst wordt een 
toelichting op de 
bloemen gegeven die 
gemaakt zijn door 
Neeltje Hellinga. 

 
De voorganger 
zingt met passie 
en onder 
begeleiding van 
Albert Minnema 
op de piano, het  
 

 
lied ‘Santa, Santo, Santo’ een lied uit  
El Salvador, buurland van Guatemala.  De 
tweede keer zingen wij gezamenlijk in het 
Engels: ‘Holy, holy, holy, holy 
Holy holy is our God 
God the Lord of Earth and Heaven 
Holy, holy is our God’. 
 
Na het gebed om ontferming zingen we Glorialied 
72: 1,4 
‘Jou no jo rjocht de kening, Heare, dat hy ús wiis 
bestjoert’ 
 
Bij het gebed voor de dienst van het woord wordt 
gevraagd ‘Iepenje my foar jo goedens en reitsje 
my oan,’  
 
Er zijn vandaag geen kinderen die naar de 
kindernevendienst gaan. 
 
Dan volgen de lezingen: 
Uit het psalmenboek: psalm 
31: 1 t/m 9 door Nieske Span 
Uit de profeten: Jesaja 57: 14-
15 door Wybren Jongbloed.   
Na een muzikaal intermezzo 

volgt de derde lezing uit 
het evangelie:  Lucas 7: 
11-17 eveneens door 
Wybren. 
De voorganger zingt lied 
30b ‘Jo wol ik ferheegje’ 
 
Onze nieuwe diaken 

Marga Bloem leest het  gedicht:   
‘Als ik je dragen kon over je 
angst en pijn, dan droeg ik je’ 
van Renske de Moes . 
 
Na het zingen van lied 192: 
1,2 en 5 volgt de preek. 
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Dienst van het woord: 
Guatemala waar ligt dat ook al weer? De 
wereld is tegenwoordig zo dichtbij als je even 
googlet. Ook  op deze zondag van het 
werelddiakonaat merk je dat de wereld niet 
meer ver weg is, maar klein geworden door 
internet, social media, reizen, de economie, de 
handel, doordat alles met alles in verbinding 

staat. 

De problematiek van huiselijk 
geweld en seksueel geweld is 
niet alleen van Guatemala 
maar overal waar mensen 
samenleven en het is van 
vroeger en van nu. Het is een 
vorm van geweld en macht, 

van overheersen en de ander klein maken en 
schenden. Een geschonden worden dat 
levenslange sporen trekt, niet uitgewist kan 
worden. Waar soms jarenlang over gezwegen 
wordt. 

Gelukkig is er de laatste tijd veel meer 
aandacht voor gekomen. Erkenning is 
belangrijk. Hoe kan je een ander mens helpen 
op te staan. 

In Jesaja staat: ‘ik wol de dimmenen wer 
opfleurje en de fersleinen wer moed jaan’. 
Eerbied voor het leven, dat is de kern, zoals 
God ons eerbiedigt. 
     
Na de preek en stilte speelt Albert het lied 
‘Vaste rots van mijn behoud’ op het orgel. 
 

Gedenken 
We gedenken 
staande ons 
gemeentelid 
Germen ten Cate 
die veel te jong 

overleden is. 
Eveneens staan 
wij stil bij het 
overlijden van  
Wop Wielinga 
Zwart.  
Het gedicht van 

Hanna Lam wordt gelezen; ‘De 
mensen van voorbij ’. Er worden ter 
nagedachtenis kaarsen voor hen 
aangestoken en in de kapel 
geplaatst.   
 

Dienst van het delen 
1e collecte:  Guatemala 
2e collectie: Kerkelijk werk. 
 
Het doel van de collecte 
voor Guatemala wordt 
toegelicht door Tjitske 
Visser. De opbrengst 
gaat naar een 
organisatie opvang 
verzorgd voor vrouwen 
en meisjes die slachtoffer zijn van huiselijk- en/of 
sexueel geweld. Het Werelddiaconaat steunt 
deze stichting.  
 
 

We zingen Kerk in Actie-lied ‘Wij delen’ vers 1,2 
en 3. 
 

De bloemen 
De symboliek in de bloemen sluit aan bij het de 
preek en doel van de collecte.   

Het geknakte riet symboliseert de gebrokenheid 
van de slachtoffers. Het touw laat de verbinding 
zien de gemaakt moet worden… en die soms zo 
lastig is om te maken, verward kan raken… De 
bloemen staan voor de toekomst waar naar 
gestreefd wordt. En de hand staat uitgestoken 
om vast te pakken en vast gepakt te worden.  
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De bloemen gaan naar Afke Dijkstra uit 
Wirdum. 
 
De voorganger bedankt de diakenen voor het 
voorbereiden van deze dienst. 

 
Slotlied en heenzending 
Als slotlied zingen wij  lied 425:  ‘Vervuld van 
uw zegen gaan wij onze wegen’.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de 
zegen 

zingen 
we tot 
slot het 
seine-
lied 37 
út 
Wylde 
Goes: 
  

“De frede fan de greiden wês oer dy.  
De frede fan mar en lân.  
De frede fan de loften wês oer dy,  
de frede fan waad en strân, 
Djippe frede meie komme oer dy.  
Mei Gods frede no groeie yn dy”. 
 
En dan is het 
tijd voor de 
koffie met 
Guatemal-
teekse 
koekjes! 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger: Wiebrig de Boer Romkema 
Organist:   Albert Minnema  
Koster:    Drees Visser  
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Ouderling van dienst:   Truus Sterrenburg 
Diakenen:          Wybren Jongbloed 
   Nieske Span 
   Alie Kalsbeek 
   Tjitske Visser 
   Marga Bloem  
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