
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

18 juni 2017 

1 

    
 
 

 
 

 

                  
                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 18 juni 2017 

Openlucht dienst 

Welkom 
Koosje heet een ieder van 
harte welkom op deze  
oecumenische 
openluchtviering 
Wurdum/Wytgaard. 
Traditiegetrouw vindt dit 
plaats in de prachtige tuin 

bij  haar en Abe Reitsma op Camstrastate.   
Zelden hebben we zulk prachtig weer als 
vandaag!  

De meesten zoeken na de 
koffie snel een plekje in 
schaduw van de hoge 
bomen om zich te 
installeren in de 
meegebrachte tuinstoelen. 

 

De brassband 
Wirdum 
speelt al weer 
volop nadat 
ze gisteren 
nog tot in de 
late uurtjes 
hun 90-jarig 
jubileum Op 
de Greate 
Buorren 
vierden.   
 
Het openingslied is Vrede voor jou. 
 

Inleiding op de viering. 
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema meldt dat 
het thema van de 
dienst is ‘In nije tiid’. 
Vandaag is Pastor 
Susan Boukema voor 
het laatst in ons 
midden tijdens de 
Openluchtdienst. Ze 
gaat per 1 januari a.s. 

met pensioen 
Het is bijna vakantietijd en ook vandaag gaan we 
op reis en laten spullen achter om back to basic 
op pad te gaan maar we nemen ook spullen mee. 
Ga maar op reis onbekommerd en vrij. En wat 
heb je dan echt aan bagage nodig? 
 
We zingen door de wereld gaat een woord en na 
het gebed om ontferming: Ga mee met ons. 
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Lezingen 
De eerste lezing is “De tijd van je leven” naar 
Prediker 3:1-15  en wordt gelezen door Koosje 
van der Werff.  
Daarna volgt de lezing uit het heilig evangelie  
naar Marcus: hoofdstuk 6: 7-9 uit  de Bijbel in 
Gewone taal, gelezen door Pastor Susan 
Boukema, 
 
Overweging  

Pastor 
Boukema  
vertelt dat ze 
vorig jaar  
toch weer te 
veel 
meenam op 
vakantie en 
zich aan het 
eind 
afvroeg: had 
ik het nou 
wel allemaal 

echt nodig? Was het hoognodige niet 
voldoende geweest. Jezus had geen brood, 
geen tas en geen geld. Hooguit een stok voor 
steun en om te verdedigen. 
 
Hoe reizen wij door het leven? 
Bezwijken we onder alle ellende of kunnen we 
loslaten. Zijn de rimpels niet een teken dat we 
geleefd hebben. Zonder averij zouden we niet 
zijn die we nu zijn. Door de genomen stappen 
hebben we ook veel levenslessen geleerd. 
 
Wij als individuen vormen gezamenlijk een 
gemeenschap. En een gemeenschap is 
onderweg. Wij hier zijn Gods volk, onderweg op 
zoek naar het land van belofte. Ploeterend door 
diepe dalen maar God reist met ons mee. Hij 
houdt ons overeind in moeilijke dagen. Met 
elkaar zijn we onderweg naar het licht. Hier in 
het hier en nu bieden wij alvast troost en steun 
aan elkaar.  
Tot slot krijgen we nog een zegenbede voor de 
levensreis. 
 
Aansluitend speelt het korps en zingen we 
‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’.. 
 

Op reis….. 
Gysbert Wassenaar legt uit dat onze reis nu gaat 
beginnen.  We 
gaan allemaal op 
pad met een 
knapzak gevuld 
met stenen, een 
zware ballast. 
We gaan in 
groepjes door de 
tuin en op tien 
plekken laten we 
ballast uit de knapzak achter en nemen we een 
symbool mee. We noteren wat het symbool ons 
zegt. 
Gysbert wenst ons veel wijsheid en een goede 
weg. 
 
Zodra de brassband een riedeltje speelt, gaan we 
weer naar het volgende symbool. We laten één 

van de tien grote 
stenen uit de 
knapzak die voor 
ruzie staat achter 
en vullen de zak 
met een hartje dat 
symbool 
staat voor de 
liefde. Angst 
laten we 
achter voor 
een blik aan 
beide kanten geopend. Het symbool 

om een ieder met 
open blik 
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tegemoet te treden.  
Aan het einde van de tocht is de knapzak een 

stuk lichter.  
De kinderen 
maken een 
eigen reis. 
 
Ds. De Boer 
Romkema 
vraagt bij 
terugkomst 

hoe onze reis was en geeft nog als wijsheid 
mee: 
If you want to go fast, go alone, 
If you want to go far, go together. 

Wat we als 
groepje 
hebben 
genoteerd 
over de 
symbolen 
wordt in de 
kerkkrantjes 
geplaatst. 
 
 
 

Afscheid pastor Susan Boukema 
Dan is het tijd om afscheid van pastor Boukema 

te nemen. Ze wordt 
hartelijk bedankt en 
krijgt een knapzak met 
herinneringen en 
heerlijkheden en een 
kaars met de afbeelding 
van Maria.  
Pastor Boukema spreekt                    

                                     ook haar dank uit. 
                                     De allerlaatste                            
                                     oecumenische viering,       
                                     waar ze nog bij zal zijn, 
                                     is de dankdienst in                          
                                     november.  
 
Daarna leest 
Elizabeth Mozes 
een gedicht over 
Ballast. 
 
 

Mededelingen 
De collecte gaat naar het Aanloophuis van de 
kerken aan de Bagijnestraat in Leeuwarden.. En 
ook de opbrengst van de zelfgemaakte kaarten 
van mevrouw 
Reitsma Boesenkool 
gaat naar dit doel.   
 
De brassbrand speelt 
A brand new day van 
the Wiz. 
 
Dienst van de gebeden 
Tijdens de voorbeden wordt gebeden voor 
Marten Steringa. 
Verder wordt voor alle heiten op deze vaderdag 
gebeden, ook voor degene die zo graag heit 
hadden willen worden. En voor al degenen die de 
heit- of opa-rol vervullen ook zonder bloedband. 
Ook voor iedereen die moeilijke relaties met de 
kinderen heeft.  
 

Heenzending en Zegen 
Na de zegen 
zingen we ‘Hear 
wês mei ús oant 
in oare kear’ en 
verlaat een 
ieder, zoals 
iemand het 
noemde,  deze 
paradijselijke 
setting. 

Medewerkers 
Voorgangers:   ds. Wiebrig de Boer 

Romkema en  
pastor Susan 
Boukema.  

Medewerking van de Brassband 
o.l.v. John Blanken en de commissie 
openluchtdienst, leiding van de 
kindernevendienst en de zendingsmissionaire 
commissie.        JR 


