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      PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE WYTGAARD 

Zondag 22 juni 2014 

Oecumenische openluchtviering Wurdum/Wytgaard 

Thema Brood voor onderweg 

 
Zo rond half tien arriveert een ieder met een 

stoel onder de arm in 
de prachtige tuin van 
Abe en Koosje 
Reitsma. Na een 
‘gaadlik plakje’ gezocht 
te hebben, wordt onder 
het genot van koffie en 

cake  gezellig gekletst 
en ondertussen komen 
er nog steeds mensen 
‘it hiem’ op. Een goede 
opkomst en het weer 
lijkt goed.   
 

Ilona Lesscher heet 
een ieder welkom, en wenst een ieder een 
inspirerende dienst met veel aandacht toe. 
 
De liturgische opening wordt gedaan door 
pastor Susan Boukema. 
 
We zingen lied 73: “De aarde is vervuld”. 
 
Pastor Boukema meldt dat ze de eerste 
druppels voelt neerkomen. Ze benadrukt tijdens 
haar inleidende woorden hoe belangrijk de 
maaltijd  is in het leven van de mens. Het is een 
moment dat we elkaar treffen en spreken. Grote 
avonturen worden vaak afgesloten met eten. 

De vraag is wat 
er eigenlijk 
gebeurt als je 
samen (voedsel) 
breekt en deelt. 
 
Daarna volgt een 
gebed om 
ontferming. 
 
Hierna zingen de 
kinderen van de Arke ‘Zeven is voldoende vijf 
en twee’. Slechts twee kinderen zongen uit volle 
borst. De rest vond het rondkijken in zo’n mooie 
tuin en al die verschillende mensen veel 
interessanter. 
 
De 1e lezing:   
Deuteronomium hoofdstuk 8: 
2,3 en 7 t/m 10 wordt gelezen 
door Koosje Reitsma. 
Hier uit blijkt dat God door de 
tocht in de woestijn die hij zijn 
volk liet maken,  zijn macht 
wilde laten voelen en het volk 
op de proef wilde stellen om te 
ontdekken wat er in hun hart 
leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 
 
We zingen het lied: 
‘Het brood in de 
aarde gevonden’ 
ook weer met 
begeleiding van de 
brassband.   
 
Daarna is er een bijdrage van de 
Roordaschool. Kinderen dragen hun prachtige 
eigengemaakte gedichten over hun visie op 
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brood voor. 
Vervolgens wordt 
er een Engels  
liedje ‘wake me 
up’  gezongen 
waarbij één van 
de kinderen de  
gitaarbege-
leiding verzorgt.  
 
Daarna spelen 
een aantal 
kinderen vol 
enthousiasme 
een improvisatie 
op de 
blaasinstru-
menten, daarbij  
flink gestimuleerd 
door de dirigent. 
 
Een windvlaag 
veroorzaakt dat 
de brassband-
leden even van 
de stoel moeten 
om te voorkomen 
dat de muziek 

door de lucht vliegt. Donkere luchten dreigen en 
menigeen kijkt bezorgd naar boven. 
 
De kinderen gaan aan het werk met eten 

klaarmaken, 
eten dat we 
straks met 
elkaar gaan 
delen. 
 
De 2e 
lezing: 
Lucas 

hoofdstuk 9: 12 
t/m 17) over de 
vijf broden en 
twee vissen wordt 
gedaan door ds. 
Wiebrig de Boer. 

Ze meldt dat het voor haar de eerste keer is dat 

ze het evangelie in de regen leest.  
 
Overdenking 
Aansluitend doet ds. Wiebrig 
de Boer de overweging. De 
woestijn was een leerschool: 
hoe ga je met elkaar en met 
God om. Tijdens een 
pelgrimsreis is er tijd voor 
bezinning om na te denken 
over wat ballast  is en wat 
we echt nodig hebben. 
Naast het materiele is dat 
ook geestelijk voedsel.  
Waarom moeten wij levenslang leren? Om jezelf 
niet groter te maken dan anderen, niet 
individualistisch, de slimste en de sterkste te 
willen zijn en niet aan ellebogenwerk te doen.  
Gods woorden zijn hierbij richtingwijzers.  
In Deuteronomium wordt een land geschilderd 
met water in overvloed, wat dat betreft is het 
mooi dat het nu regent.   
Kijk eens wat je zelf te delen hebt, misschien 
weet je de overvloed niet in jezelf. Van delen 
wordt je niet armer maar rijker.  
God is ook daar waar het woestijn lijkt. Het kan 
ons aan alles ontbreken maar niet aan God. 
Deel alles om tot een zegen te zijn voor anderen 
en ervaar de genade van God daarin.  
 
We zingen ’Handen heb je om te geven’ 
 
Breken en delen. 
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Wij bidden voor het eten het ‘Onze vader’. 

Daarna gaan we het eten ophalen wat de 
kinderen hebben klaargemaakt o.a. brood en 
boter. 
 
Collecte 
Mevrouw Reitsma Boesenkool vertelt dat haar 
zus Coby al 50 jaar in Zimbabwe werkt. 
Momenteel als vrijwilliger in een kindertehuis. 
De regering betaalt hier niet aan mee en het 
tehuis bestaat van kippeneieren die verkocht 
worden en een lapje grond waarvan de 
groenten aan de lokale supermarkten worden 
geleverd. Coby en haar zus proberen geld in te 
zamelen zodat het kindertehuis  kan blijven 
bestaan. De opbrengst van de collecte gaat hier 
naar toe. 
 
Daarna speelt de brassband en breekt zowaar 
de zon nog door. 

 
 
 
 
 
  
Hannie 
Jaspers 
en 
Trienke 
Poelstra 
doen de 

voorbeden die afgesloten worden met het 
zingen van  ‘God fan fier en hein ús heit.’ 
 
 
 

Dankwoord 
Pastor Susan Boukema bedankt de 
voorbereidingsgroep die alles zo perfect heeft 
laten verlopen. 
 
Vervolgens wordt 
de zegen 
uitgesproken en 
zingen we als 
slotlied:  
“Hear wês mei 
ús oant in oare 
kear”. 
 
Medewerkers 
Voorgangers:   

- ds. Wiebrig de Boer en  
- pastor Susan Boukema 

 
Muzyk:  

- Brassband  Wurdum,  
- Arke en  
- Roordaschool 

 
Voorbereidingsgroep: 

- Ilona Jansen 
- Hannie Jaspers 
- Nieskje van der Meer 
- Trienke Spoelstra 
- Jannie Veenstra 
- Koosje van der Werff 

 
De collecte voor het kindertehuis in Zimbabwe 
heeft €373,- opgebracht. In de doosjes die een week 
eerder kondern worden ingeleverd zat samen 
€104,30. De kaarten die mevr. Reitsma Boesenkool 
had gemaakt en die tijdens deze dienst verkocht 
werden, bracht €100,- op.  
Totaal is er voor het kindertehuis €573,30 opgebracht. 
Mevrouw Coos Boesenkool komt in juli naar 
Nederland en zal het geld dan mee terug nemen naar 
Zimbabwe. 
Iedereen hartelijk dan voor zijn bijdrage.  

 


