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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag   7 juni 2015 

 
Vooraf aan de dienst 

Het was een 
vrolijke boel bij 
de ingang van 
de kerk. 
Kinderen 
experimen-
teerden met 
touwlussen en 
sop. Ze 
probeerden 
grote 
ballonbellen te 
maken maar 
dat slaagde 
maar 
moeizaam. 
Ook voor 
bellenblazen 

heb je goede ingrediënten nodig en volgens 
Karla Hingst kun je beter Dreft dan een 
goedkoper afwasmiddel gebruiken voor 
bellenblaassop. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst, 
Alie Bouma heet ons 
welkom in deze 
dienst.   Er zijn veel 
kinderen en ouders. 
Deze dag nemen drie 
kinderen afscheid van 

de zondagsschool. 
We zingen lied: 288, 
Goedemorgen, 
welkom allemaal 
 
Gebeden 
Na een stiltegebed en 
de bemoeding, zingen  

 
we Lied 84: 1,2 (Hoe lieflijk 
en hoe goed is mij, Heer).  
 
Hierna staat ds. Wiebrig stil 
bij de kinderen. Dat er 
kinderen zijn die evenals bij 
de onlangs gelopen Avondvierdaagse, de finish 
van zondagsschool hebben gehaald. 
 
Het gebed om ontferming word gevolgd door het 
zingen van Kyri eleison. 
 
Het dankgebed wordt al zingend gebeden met 
een loflied: Dank u voor deze nieuwe morgen. 
Lied 218, 1,2,4 
 

Afscheid van de kinderen van de 
zondagschool 
Dit jaar nemen afscheid: Jikke van der 
Heide, Lisa Veenstra en Jasper de Vries. 
Gerda Minke en Karla leiden dit gedeelte 
van de dienst. Ze gaan in op het thema 
‘Bidden’ en vertellen hoe hier mee wordt 

omgegaan 
op zondag-
school. 
Karla vertelt 
dat in de 
hoogste 
groepen de 
kinderen 
actief 

meedenken waar men voor wil bidden. Vaak 
noemen de kinderen voorspoed. Bijvoorbeeld: 
Wanneer iemand zijn of haar werk is kwijt 
geraakt. Karla wijst ons op de gevouwen handen 
op de panelen aan de zijmuren. Dit zijn gipsen 
gevouwen handen van de kinderen. We zingen 
een lied dat past bij het thema. Het is van Elly en 
Rikkert en heet: Als je bid zal Hij je geven. 
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Gerda Minke leidt de afscheidsceremonie. 
Jasper is er niet bij wegens andere bezigheden. 
Lisa en Jikke krijgen een paar geschenken 
waaronder een dagboek. Gerda Minke zegt dat 

schrijven in 
een dagboek 
helpend kan 
zijn voor een 
voorspoedig 
leven. We 
zingen 
daarop een 

lied uit de 
opwekkingstraditie: ‘Daarom 
bidden wij’. Ondertussen 

lopen de kinderen al bellen blazend door de 
kerk.  Ze moeten proberen de bellen zo hoog 
mogelijk de lucht in te krijgen, als symbool voor 
onze naar God gerichte gebeden.   

 
Dan stappen Jikke 
en Lisa door een 
hoepel waar vanuit 
een sopje een 
luchtbelmuur zou 
moeten ontstaan 

maar 
zoals 
gezegd. 
Geen 
Dreft….. 
Alie 
Bouma, 
de 
ouderling 
van 
dienst, 

brengt de kinderen naar de ouders en de 
gemeente.   
 Ds. Wiebrig leest het gedicht ‘Bellenblaas’ 
voor. Dit staat, voor wie het na wil lezen, in het 

liedboek op pagina 1293. Als uitzwaaier voor de 
kinderen zingen we lied 416: Ga met God en hij 
zal met je zijn.  

 
Dan gaan de 
kinderen 
naar de 
Fikarij voor 
hun eigen 
dienst.   
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing  
Genesis 12:1-9 over de 
roeping van Abraham. 
 
De 2e lezing 
Marcus 3:20-21 en 31-
35. Over Jezus die even 
niet wil luisteren naar de 
goede raad van zijn familieleden.  
 
Overdenking 
Vogels verlaten het nest. Kinderen verlaten de 
zondagsschool. Maar uitvliegen is niet alleen 
voorbehouden aan jonge dieren of jonge 
mensen. Ook oude mensen vliegen, soms 
noodgedwongen, nog vaak uit. Komen in nieuwe 
situaties terecht. Zoals Abraham die ook de 
jongste niet was. In zijn geval moest hij op reis. 
Niet geheel verzorgd maar een onzekere reis 
naar een vreemde bestemming. Ook veel 
ouderen moeten door omstandigheden 

veranderen, verhuizen. Ds. 
Wiebrig wijst er op dat je 
dan gelukkig niet helemaal 
kaal vertrekt. Je hebt ook 
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je levenservaring mee in je rugzak. Je mag 
vertrouwen op God. Wanneer je thuis bent bij 
God ben je in wezen overal thuis. Daarnaast 
kunnen mensen tot grote steun zijn. Niet alleen 
familie. Soms zijn het juist de onverwachte 
ontmoetingen met vreemden die je vooruit 
helpen. Je familie houdt je vaak bij je of is 
bezorgd. De frisse blik van de vreemde 
geestverwant is in een uitdagende situatie vaak 
behulpzamer. 
 

Dienst van het Delen 
 

Mededeling 
Volgende week is de Openluchtdienst op 
Camstra State. Stoelen mee. 

 
Bloemen 
De bloemen gaan naar 
mevrouw De Jong-Veenstra 
aan de Tjaarderdyk. 
 
Collectes 
1e Collecte:  Kerk in Actie 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 
 

Gedenken van overledenen:  
We staan deze 
zondag met 
elkaar stil bij 

het 
overlijden al 
voordat hij 
geboren 
was van 
Jimmy 
Postmus, 
zoon van 
Dirk 
Postmus en 
Wendy 
Poelstra, 

broertje van Barry. Hij is donder-dag jl. be-
graven en er is afscheid van hem genomen 
vanuit onze kerk. Zijn nagedachtenis wordt in 
deze kerk levend gehouden door een kaars die 
iedere zondag zal branden.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Speciale aandacht is er voor de familie van 
Jimmy. Ook voor allen die proberen het 
jeugdwerk in onze gemeente gestalte proberen te 
geven.  
 

Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij lied: 188 uit Sjongend op 
Wei: ‘Waar je woont op deze wereld, tussen 
bloemen of beton’. 

 
Hierna worden we 
heengezonden met 
de Zegen van de 
Heer.  

 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wybrig de Boer- Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Drees Visser 
Bloemen: Fokje Leistra? 
Ouderling van dienst:  Alie Bouma 
JR.   
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