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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag   6 juli 2014 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst, 
Corrie Brouwer heet ons 
welkom. Het is een mooie 
ochtend maar gaandeweg 
de dienst wordt het grijzer. 
Er zijn een aantal gasten in 
ons midden. Later wordt 
duidelijk waarom. 
 

Gebeden 
We zingen lied:  
84: 1,2 en 6 “Hoe 
lieflijk en hoe goed 
is mij, Heer”.  Na 
het tweede gebed 
zingen we Lied 87 
“Op Sion berg 
sticht God zijn 
heilige stede”. 
 

Dienst van de schriften 
De 1e lezing  
Uit Zacharia 9:9-12. Een profetie voor 
Jeruzalem. De koning die vrede zal stichten 
tussen de volken zal komen. 
 
De 2e lezing 
Foarlêzen yn it Frysk: Matteüs 11: 25-30. Dêr ’t 
û.o de sin yn stiet: ‘Kom by My, allegear dy’t 
wurch en swier beladen binne, en Ik sil jimme 
rêst jaan.’ (Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn 
en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie 
rust geven.) 

 
Overdenking 
Toepasselijk zo aan het 
begin van de vakantietijd, 
heeft onze dominee gekozen 
voor het thema `Rust ten  

 
opzichte van drukte’. Het willen presteren of het 
moeten presteren licht ten grondslag aan het 
ervaren van druk. Daar hebben momenteel 
vooral mensen tussen twintig en veertig veel last. 
Ze moeten opvallen tussen velen. Ze moeten 
zich daarnaast richten op relaties, kinderen en 
ouders.   
Ds. De Boer-Romkema las een herinterpretatie 
van psalm 23 voor. Deze rustgevende psalm is 
getransformeerd in een 
dreigende psalm  
barstenvol prestatiedwang en 
onrust. Mensen zijn hierin 
verworden tot producten van de 
economie: Ze moeten tot nut 
zijn. 
We kunnen ons afvragen: Waarom? Moet het 
echt? En: Wat kost dat ons eigenlijk? Welke 
verliezen lijden we? En dan komt daar weer 
Jezus die in Matteüs Gods bekommernis met ons 
uitspreekt: ‘Komt allen die vermoeid zijn……….. 
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden…’ 
Iets om tijdens vakantietijd over na te denken. 
Moet je er voor weg? Nee, stel jezelf 
bovenstaande vragen en onderzoek je hart. 
Misschien ontmoet je daar ook God. 
  
Wij zingen lied: 841: 1, 2:  ‘Wat zijn de goede 
vruchten?’  
  

Dienst van het Delen 
Mededeling 
Alie Kalsbeek van de commisie 
‘Hobby en tentoonstellingen’, 
licht de uitstalling van houten 
kerken die momenteel in onze 
kerk staan toe. Dit is in verband 
met Tsjerkenpaad. Tot half 
september blijven ze in onze 
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kerk staan. Ze zijn van lucifershoutjes gemaakt 
door Frits Jansen. In onze kerk staat een 
selectie uit de meer dan honderd kerken die de 
heer Jansen heeft gemaakt. 
 
Bloemen 
De bloemen 
gaan naar 
Jan en 
Klaasje de 
Jong. Klaasje 
haar zuster 
in Amerika is 
overleden. 
 
Collectes 
1e Collecte:  J.O.P. (jongerenwerk PKN) 
2e Collecte:  Kerkelijk werk 
 
Gedenken van overleden gemeenteleden: 
We staan deze zondag met elkaar stil bij het 

recentelijk overlijden 
van Jan Hibma. Hij 
woonde op 
Palsmastate. Hij was 
zijn werkzame leven 
huisarts in 

Minnertsga. Ook 
gedenken wij Wikje 
Jongbloed-Reitsma. 
Een trouw 
gemeentelid, 
(schoon)moeder van 
Wybren en Linda 
Jongbloed. Ze is 
zesennegentig jaar  
geworden.   
 
 
 

Avondmaal 
Deze zondag delen we ook brood en wijn ter 
herinnering aan het lichaam van Christus en het 
bloed van zijn offer voor ons. We volgen 
hiervoor de opzet uit ‘Sjongend op wei’ vanaf 
bladzijde 247. We zingen hierbij Lied 408-e, 
een Agnus Dei. Eerst voorgezongen door onze 

dominee. Onder het avondmaal wordt een cd ten 
gehore gebracht met liederen uit het Nieuwe 
Liedboek.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Dankgebed- 
voorbeden- stil 
gebed. 
 
 

Heenzending en Zegen 
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Als slotlied 
zingen wij 
lied: 653: 
‘U kennen, 
uit en tot u 
leven’. 

 
Hierna worden 
we 
heengezonden 
met de Zegen 
van de Heer.  
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Wybrig de Boer- Romkema 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Johannes Koornstra. 
Bloemen: Lieuwkje van Lune 
Ouderling van dienst:  Corrie Brouwer 
2e ouderling:    Gjalt Lindeboom   
Diakenen:      Hinke Meindersma, Alie Kalsbeek 
  

 

Het Lied van een workaholic,  

naar Psalm 23 

 

Werklust is mijn drijver, 

mij ontbreekt kalmte. 

 

Hij laat mij rennen door hectische dagen 

en voert mij naar onrustige nachten, 

hij jaagt mij op 

en leidt mij langs uitputtingsslagen 

tot eer van mijn naam 

 

Al gaat mijn weg 

langs vakantiebestemmingen 

en vredige oorden 

de stress blijft me kwellen, 

want jij bent bij mij, 

je prestatiedrang en perfectionisme, 

zij zuigen mij leeg. 

 

Je dwingt mij te produceren 

voor het oog van de concurrent, 

je overlaadt mij met ideeën, 

mijn agenda loopt over. 

 

Hoge bloeddruk en hartkloppingen volgen 

mij alle dagen van mijn leven, 

tot ik terugkeer in het stof 

als ik mij dood heb gewerkt 

 

 Annemarie van Heijningen-Steenbergen. 


