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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.  
Zondag, 11 september 2016 – 09.30 uur 

startzondag 
Opmaat 

Begunstigd door 
prachtig zomerweer 
trok de gemeente 
deze morgen op naar 
de Sint Martinuskerk. 

Vieren, delen en 
ontmoeten, dat waren de 
kernbegrippen van deze 
startzondag onder het 
thema: “Samen delen”. 
Dit thema werd direct in 
de praktijk gebracht. 
Voorafgaand aan de 
viering werden bij de Fikarij eerst de gaven 
afgegeven voor de lunch later op de dag.  In de 

hal van de kerk 
werden oude 
brillen ingezameld 
voor streken, waar 
mensen dankzij 
zulke giften weer 
een stuk beter 
kunnen zien. Bij 

binnenkomst zweefden de klanken van de 
brassband ons tegemoet. 
 
Als openingslied was gekozen voor een lied uit 

de bundel 
Tussentijds: 
Heer onze 
Heer, hoe zijt 
Gij aanwezig 
en hoe 
onzegbaar 
ons nabij. Gij 
zijn gestadig 

met ons bezig, onder uw 
vleugel rusten wij.   
 
Bemoediging en groet 
Na de bemoediging en 
groet volgde lied 87 uit 
“Sjongend op Wei” 

Verblijdt u alle volken,  
verblijdt u in de Heer. 
Verblijdt u alle volken,  
en looft Gok altijd weer. 
 
Bring huld’ oan God, jim folken 
loovj’ allegear de Hear. 
Bring huld’ oan God, jim folken, 
syn namme kear op kear.   

 
Hierna werd 
opnieuw gedeeld. 
Gedachten, om 
precies te zijn. 
Een intermezzo 
met een knipoog. 
In de vorm van 
het vroegere 

satirische tv-
programma Farce 
Majeure werd 
mensen gevraagd 

iets van hun minder bekende 

– misschien mysterieuze -  
kant met anderen te delen. De 
meer dan capabele 
presentator Haije de Boer wist 
mensen toch wel opvallende 
uitspraken te ontfutselen. Na 
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elke 
ontboezeming 
zong de zaal uit 
volle borst: “Het 
is uit het leven 
gegrepen”.  

Aansluitend volgde 
lied 150: “Loovje God 
yn ’t hillichdom.”  
 
Het gebed van de 
zondag was van 
Alfred C. Bronswijk:  

Waar twee of drie in uw naam 
geloof delen, hoop koesteren, liefde schenken, 
elkaar de hand toesteken,  elkaars zwakte 
dragen, elkaar levenskracht geven, 
dáár bent U in hun midden 
als bron van leven.   
Enz. 
 
Verhaal 
De kinderen 
hoorden een 
spannend 
verhaal, “De 
mooiste vis uit de 
zee”, verteld door 
Linda Jongbloed. Nadat we met elkaar “Kijk 
eens om je heen” hadden gezongen, volgde 
voor de kinderen nóg een bijzonder verhaal, 

van Karel Eykman: 
“Bôle útdiele.” Hierop 
gingen de kinderen 
met Tjitske Brouwer 
de kapel in om te 
knutselen. Ze 
mochten iets maken 

voor zo maar iemand in de kerk.   
 
Preek 
Een van de facetten van ons 
geloof is, dat ieder welkom is om mee op zoek 

te gaan wat het geloof voor 
hem of haar kan zijn. Om 
samen een 
geloofsgemeenschap te 
vormen, die het leven deelt. 
Vandaar ook het thema van 

deze dienst: “Samen delen”. Niemand hoeft aan 
de kant te staan.   
 
Na de overdenking 
speelde – na een kort 
stiltemoment – de 
Brassband, die voor 

het eerst ook enige jonge 
jeugdleden in zijn rijen 
heeft 
opgenomen. De 
Brassband werd 

overigens goed bedeeld met 
werkstukjes van kinderen uit de 
knutselhoek.  
 
Dienst van verbintenis 
Johannes Koornstra legde opnieuw de gelofte af 
voor een nieuwe ambtsperiode als ouderling-
kerkrentmeester. Hij ontving daarna de zegen. 
 
Daarna werden Johannes 
en Haije de Boer hartelijk 
bedankt voor hun inzet 
voor de kerk en deze 
dienst. Ze kregen ieder 
een makreel aangeboden. 
Het was te zien dat ze daar 
niet op gerekend hadden. 
 
Bloemen 
De bloemen gingen als 
groet van onze gemeente 
naar Cor en Hester Wolters 
in de Sjouke van der 
Kooistrjitte.   
 
Ideeënbus 
In de hal wordt een ideeënbus geplaatst. Wie 
suggesties heeft voor een activiteit voor dit 
seizoen, kan dat daarin deponeren. De 
kerkenraad zak er eentje uitzoeken en ermee 
aan de slag gaan.   
 
Collecten 
De collectes waren 
bestemd voor (1) het 
jeugdwerk en (2) het 
kerkelijk werk. 
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Gebeden, slotlied en zegen 
Aansluitend op de 
gebeden  werd als 
slot lied 981 
gezongen: “Zolang 
er mensen zijn op 
aarde”.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Aan het einde van 
de dienst 
ontvingen we 
Gods zegen. 
 

 
Rondje Buorren 

Na afloop van de 
viering kreeg de 
onderlinge 
ontmoeting volop 
aandacht. Er 
vormden zich 
twee groepen. 

De ene 
wandelde 
naar garage 
Haaima aan 
de 
Werpsterdyk, 
de andere 
naar de oude 

fabriek 
van de 
familie 
Kielstra 
aan de 
Tsjaerder-
dyk. Op 
beide 
locaties 
stond de 
koffie klaar.  

 
 
 
Tijdens dit 
intermezzo werd 
uitleg gegeven van 
de plannen van de 

voorbereidingsgroep Het Praethuys. Ook werd 
iets verteld over het jeugdwerk en was daarvan 
een fotocollage te zien van het afgelopen 
seizoen. 
 

 
 Uiteindelijk belandde iedereen op het terras van 
hotel-eetcafé Duhoux, waar een aperitiefje werd 
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genomen als opmaat voor de lunch bij de 
Fikarij. Daar werd de ruim gevulde, zeer 
gevarieerde dis eer aangedaan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Een stimulerende start 
van het nieuwe 
seizoen. Met dank aan 
alle mensen die dit 
mogelijk hebben 
gemaakt. 
 

Met medewerking van 
- voorganger da. Wiebrig de Boer-Romkema; 
- de commissie startzondag; 
- Brassband Wirdum o.l.v. John Blanken; 
- leiding van de kindernevendienst; 
- de grote groep andere vrijwilligers.  
AD 


