
Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o. 

21 september 2014 

1 

  
 
 

 
 

 

                  

                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

STARTZONDAG 

21 september 2014 
Thema: met hart en ziel – vieren en verbinden 

Jaarthema: `Beeld van een kerk`- vieren en verbinden door de generaties heen 
 

Al vroeg deze zondagochtend is de 
startdienstcommissie druk in de weer met 
vlaggetjes: de route van de St. Martinuskerk in 

Wirdum naar de 
Nicolaeskerk in 
Swichum wordt 
feestelijk versierd. 
Vandaag vieren 
we de start van het 
nieuwe 
winterseizoen! 
Iedereen komt 

vandaag in stralende 
zonneschijn op de fiets naar 
de kerk.   
De banieren sieren 
bovendien het pad naar de 
kerk en in de kerk hangen 
ook vlaggetjes. Vóór de 
dienst echt begint drinken 
we samen koffie. Als de 

brassband zijn 
klanken laat horen 
wordt het helemaal 

feestelijk! Voor de 
zitplaatsen worden 
opgezocht ontvangt ieder 
een vlag met de zin `Ik 
voel me verbonden met de kerk door: … ` Deze 
zin kan aangevuld worden.   

 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van dienst 
Elske Roorda-Posthuma 
heet gemeenteleden en 
gasten van harte welkom. 
Wij zingen ons 
openingslied, Lied 978: 1 
en 2: `Aan U behoort, o 
Heer der heren, de aarde met haar wel en wee.`  
 
Na een moment van stilte luisteren wij naar een 
gezongen bemoediging: Halleluja 4, opgenomen 
in Taizé, verzen uit Psalm 121. 
 
Hierna bidden wij het gebed op de drempel. 
 
Wij zingen: Lied 
978: 4: `Laat dan 
mijn hart U 
toebehoren en 
laat mij door de 
wereld gaan..  ̀ 
 
Wij bidden het 
Kyriëgebed en beantwoorden de bede met het 
gezongen `Heer, 
ontferm U, Heer, 
ontferm U, Heer, 
ontferm U`. 
 
Henny Holwerda 
zingt het lied 
`Houd me dicht 
bij U`, 
Opwekking, lied 
616. 
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Dienst van het Woord 
Wij bidden het gebed van de zondag.  
 

Linda 
Jongbloed 
leest het 
verhaal voor 
de kinderen: 
`Kikker en 
een heel 
bijzondere 
dag`, met 

illustraties op de beamer.   
 
Wij zingen: `Laat de kinderen tot 
mij komen`. 
 
Hierna gaan de kinderen knutselen 
in de Kapel. 

 
Bijbellezing door Alie 
Kalsbeek uit 
Johannes 2: 1-12: 
`Bruiloft in Kana`. 
 
Wij zingen Lied 837: 1 

en 4: `Iedereen zoekt U, jong of oud, speurend 
langs velerlei wegen..` 
 

Preek 

In Kana in Galilea 
wordt feest gevierd 
op een bruiloft; wij 
vieren hier vandaag 
feest op deze 
startzondag, aan het 
begin van een nieuw 
winterseizoen. Met 

vlaggetjes in de kerk in de kleuren van de 
regenboog en straks na de dienst goede jong 
belegen kazen en wijnen in de kerk van 
Swichum. Voor de bruiloft in Kana waren alleen 
speciale gasten uitgenodigd. Het feest van de 
kerk is geen besloten feestje: je hoort er altijd 
bij. Bij een kerk die kleiner wordt kan het een 
troost zijn dat de wijn van het koninkrijk al 
geschonken wordt van bijbelse tijden tot 
vandaag. Hoe zou de wijn dan nu ineens 

opraken? Zou de kerk dan nu helemaal 
verdampen? Misschien is het wel zo dat de wijn 
niet opraakt maar dat we de vaten hier en daar 
wel moeten vervangen. De kerk heeft de eeuwen 
door steeds moeten laveren tussen traditie en 
vernieuwing. Laten wij samen gaan kijken welke 
vernieuwing van de kerk nodig is; of er nieuwe 
vaten zijn waar de wijn uit geschonken kan 
worden. Laten we blijven drinken uit één beker, 
Gods liefde ontvangen en delen als goede wijn. 
Het eeuwenoude verhaal van God met ons blijft 
als goede wijn 
geschonken worden. 
Het zegt zelfs dat de 
beste wijn voor het 
laatst wordt bewaard: 
Gods heerlijkheid. Het 
bruiloftsfeest van God 
waar overvloed voor 
allen zal zijn. Amen.   
 

Stilte 
 
Muziek door de Brassband  

 

Dienst van gaven en gebeden 
Met het oog op de start van het 
nieuwe winterseizoen gaan de 
bloemen vandaag naar Ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema.  
 
1e collecte: Vredeswerk 
2e collecte: Kerkelijk werk 
 
Corry Brouwer, geeft een korte 
toelichting op het nieuwe 
jaarthema en jaarprogramma. 
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Er is aandacht voor het werk van de 
kinde
ren.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienst van de gebeden  
Wij bidden onze dankgebeden, voorbeden en 
bidden in stilte. Wij sluiten de gebeden 
gezamenlijk af met het `Us Heit`.  
 
Wij zingen uit Tuskentiden, lied 237: 1 t/m 4: 
`Hear, wês mei ús oant in oare kear`. 

 

Zegen 
Bij het (dansend voor wie wil) verlaten van de 
kerk zingen we Sjongend op Wei 44: 1: `Ik 
danste in de ochtend toen de wereld begon en 
ik leidde de dans van de sterren, maan en zon`. 

 

Buiten gekomen binden we eerst onze vlaggetjes 
aan de fiets en fietsen dan in een lange stoet 
langs een feestelijk versierde weg naar de 
Nicolaeskerk in Swichum. 
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Aldaar worden we ontvangen met wijn, jong 
belegen kaas en komkommer. In een 
gemoedelijke sfeer is er ontmoeting en contact.  
 

Lisa en Bo zingen voor ons `Het lied van de 
regenboog`, onder begeleiding van gitaar door 
Karen Voetberg: `Ze zeggen: als je anders bent 
dan hoor je er niet bij. Ze doen alsof je niemand 
bent als je niet bent als zij`.  
Een aantal leden van ons koortje valt halverwege 
in en tenslotte zingt iedereen mee. 
Een mooie afsluiting van een feestelijke ochtend 
en start van een nieuw winterseizoen! 
 
Medewerkers: 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Brassband o.l.v. John Blanken 
Startdienstcommissie: 
1e ouderling: Elske Roorda-Posthuma 
2e ouderling: Corry Brouwer 
   Alie Kalsbeek 
   Tjitske Visser 
 
Diakenen: Hinke Meindersma 
   Jannie Pimmelaar 
Koster:  Wiebe Brouwer 
Leiding kindernevendienst 
       met verhaal: Linda Jongbloed 
Beamer:  Sietze Brouwer 
Zang:  Henny Holwerda 
  Lisa en Bo 
Gitaar:  Karen Voetberg 
Bloemen:  Bep Minnema 
Liturgie:  Lies de Jong 


