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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

           Wirdum Fr e.o.  

Zondag, 2 juli 2017 – 09.30 uur 
 

Welkom 
Een verwachtingsvol geroezemoes vult de 
kerkruimte op deze eerste zondagmorgen in 
juli. Op de kindercatechisatie is voorafgaand 
aan deze dienst enige keren aandacht 
geschonken aan het avondmaal. Vanmorgen 
woont een aantal van de kinderen de viering bij 
om ook deel te hebben aan de Maaltijd van de 

Heer.  
Ouderling van 
dienst Janny 
Veenstra heet 
iedereen welkom. 
Bij binnenkomst 
heeft iedereen een 
briefje gekregen 

met daarop de 
tekst: “Waar denk 
ik aan bij het 
avondmaal?” 
Gevraagd wordt of 
ieder dit briefje wil 
invullen. De briefjes worden na de preek 

opgehaald.   
 
Het 
intochtslied 
288 wordt ook 
door de 
kinderen uit 
volle borst 
meege-
zongen: 

 
Goedemorgen, welkom allemaal 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn. 

 

De verhalen 
Linda Jongbloed vertelt, wat 
er tijdens de 
kindercatechisatie ter 
voorbereiding van deze dienst 
allemaal is gedaan. De 
kinderen is verteld waar het 
bij het avondmaal om gaat.  
Er is brood gedeeld, levend 
memorie gespeeld en in deze 
kerk ook al een beetje 
geoefend hoe het er bij het 
avondmaal aan toe gaat. De 
kinderen zullen daar straks 
ook een handje bij helpen. 
Hierna leest Tjitske Brouwer een verhaal over 
“De Paasmaaltijd”, voor, uit Woord voor Woord 
van Karel Eijkman en Bert Bouman.   

 
Aansluitend zingen we lied 160, de coupletten 1 
en 2 door ds. Wiebrig en Linda Jongbloed, de 
coupletten 3 en 4 met z’n allen. 
 
Knutselen 

De kinderen gaan hierna aan de slag in de kapel. 
 

Korte preek 
Gisteren is Tsjerkepaad 
weer van start gegaan. In 
de overdenking wordt een 
verbinding gelegd tussen 
Kerkenpad en de Maaltijd 
van de Heer. De 
aanleiding hiervoor ligt in Hongarije, waar de 
predikant  samen met een vriendin jaren geleden 
tijdens een kerkenpadroute terecht kwam in een 
open plek in het bos. Daar vierde een plaatselijke 
gemeente het avondmaal. Bij het begin van die 
dienst moest ds. Wiebrig denken aan dat bekende 
lied: “O vrede van Tiberias, o heuvels in het rond, 
waar Jezus in het zachte gras, de mensen liefhad 
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en genas en in hun midden stond.” Die woorden 
werden voor haar gevoel realiteit in die viering 
van Woord en Tafel in het bos.   
De taal verstaan deden ze niet, het enige wat ze 
herkenden was Jezus, ook in het breken van het 
brood - de kern van het sacrament van het 
avondmaal. Het was een katholieke viering, maar 
“we voelden ons als protestanten welkom en we 
voelden eenheid en verbondenheid daar over 
grenzen heen, die daar geen grenzen bleken te 
zijn”.  Wat beklijfde was een beeld van 
opgenomen zijn in kerk wereldwijd, herkenning in 
delen van brood en wijn, zoals het op zoveel 
plaatsen in de wereld wordt gevierd, meer dan wij 
ooit zullen weten. De tafelgemeenschap waar 
God gastheer is en waar  elk mens welkom is, 
waar niemand de baas speelt over een ander, 
waar iedereen erbij hoort. Waar we een 
gemeenschap van mensen vormen, één brood 
en geen verzameling van losse brokjes. Geen 
losse individuen, maar verbonden als eén 
lichaam, één kerk in Christus. 
 
De preek wordt gevolgd door een ogenblik van 
stilte en orgelspel. 
 
Bloemen  

De bloemen gaan als 
groet van onze 
gemeente naar Abe 
en Koos Reitsma 
aan de Werpsterdyk.   

 
De 
kinderen 

hebben collages gemaakt rond het 
thema: “Brood om te leven” en laten 

die ent-
housiast 
zien. 
Even 
laten 
zamelen 
zij de bij 
binnen-
komst 

uitgedeelde – en inmiddels ingevulde 
briefjes -  in. De voorganger leest 
een paar reacties voor, de rest wordt 

verwerkt in een 
artikeltje voor de 
komende Op ‘e 
Hichte.   
 
Collecten 
Gecollecteerd wordt 
voor (1) jeugdwerk en 
(2) kerkelijk werk. Tijdens de collecte wordt de 
tafel gereed gemaakt voor het avondmaal. 
De voorbeden worden gezongen: “Kom aan 
boord”.  
 
Maaltijd van de Heer 
Na de uitnodiging om aan tafel 
te gaan, zingen we van een 
CD: “Kleuren”.   
Als opmaat naar de maaltijd 
spreekt de voorganger samen 
met Rienk Brouwer de 

inzettingswoorden uit, die uitmonden in het 
gezamenlijk gebeden “Onze Vader, die in de 
hemel zijt. “Daarna wensen we elkaar vrede toe. 
Vervolgens worden brood en wijn gedeeld, 
waarbij een aantal kinderen actief meehelpen.   
 
Slotlied en zegen 
Ter afsluiting 
wordt lied 
416: 1,2 en 4 
gezongen:: 
“Ga met God 
en Hij zal met 
je zijn.” 
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Aan het slot van de dienst krijgen we  Gods 
zegen mee.   
 
 
 
 
 

 
 
Na de dienst is er tijd om elkaar te ontmoeten. 
Voor koffie, thee en fris is gezorgd.  

 
 
 
Medewerkers 
 Voorganger:  da. Wiebrig de Boer-Romkema   
 Organist::       Jaco Veldsema        
Ouderling:           Janny Veenstra.  
Diakenen:            Tjitske Cnossen, Nieske Span, 

Jannie Lindeman. 
Leiding kindernevendienst; 
Kinderen kindercatechese 
Bloemen: Klaaske de Boer. 
Koster:        Haije de Boer. 
AD 


