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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

STARTZONDAG 

20 september 2015 
(Jaar)thema: `Goede buren` 

 
Veel gemeenteleden en 
belangstellenden komen op 
deze zondagochtend naar 
de kerk. Vandaag zijn ook 
onze buren uitgenodigd in 
de kerk om samen de start 
van het nieuwe 
winterseizoen te vieren. De 
stralende zon werkt 
uitnodigend!   
Bij binnenkomst laat de 
brassband zijn feestelijke 

klanken horen en vóór de zitplaatsen worden 
opgezocht ontvangt ieder een briefje waarmee 
tijdens de dienst iets wordt gedaan. 

 

Welkom en mededelingen 
De ouderling van dienst Alie Bouma heet 

gemeenteleden en 
gasten van harte 
welkom. Wij zingen 
ons openingslied 
uit Sjongend op 

Wei, lied 
203: 1 en 3: 
`Vrede voor 
jou hierheen 
gekomen, 
zoekend 
met ons om 
mens te zijn` . (melodie: gezang 415)  
 

Bemoediging en drempelgebed 

Wij zingen: Lied 33: 8: `Wij wachten stil op 
Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem 

verheugd`. 
 

Gebed om ontferming 
Gebeden door Alie Bouma 
en Janny Veenstra. Wij 
beantwoorden de gebeden 
met het gezongen `Heer, 
ontferm U, Heer, ontferm 
U, Heer, ontferm U`. 
Hierna zingen wij Lied 
218: 1, 4 en 5: `Dank U 
voor deze nieuwe 
morgen, dank U voor 
deze nieuwe dag`. 
 

Dienst van het Woord 
Wij bidden samen.  
 
Tjitske Brouwer leest 
voor de kinderen uit de 
Prentenbijbel `Hou van 
iedereen`, naar Lucas 
10: 25-37 
 
Wij zingen uit 
Tussentijds, lied 197: 1: 
`Kijk eens om je heen, 
geef elkaar een hand, je bent niet alleen. Want 
wij moeten samen delen, samen zingen, samen 
spelen, ook al zijn wij nog maar klein, samen 
spelen is pas fijn!` 
 
Linda Jongbloed leest voor de kinderen het 
verhaal `Meneer Geluk en mevrouw Mopper`, uit 
het prentenboek van Dieuwertje Blok. 
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Wij zingen uit Tussentijds, lied 197: 2: `Kijk 
eens om je heen, wij zijn in de wereld niet 
alleen. God kent ieder kind bij name, zeg maar 
ja en zeg maar amen. Ook al zijn wij nog maar 
klein, God wil onze Vader zijn`. 

 
Hierna gaan 
de kinderen 
creatief aan 
de slag in de 
Kapel.   
 
Wij zingen 

Lied 
838: 
1 en 
3: 
`O 
grote 
God 
die 
liefde 
zijt, o 

Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij 
altijd ons aan uw liefde geven`. 
 

Korte overweging 
Buren kies je niet, die heb je..   
Goed met elkaar omgaan werkt verbindend 
maar is niet vanzelfsprekend. Buren zijn is mooi 
maar niet gemakkelijk en is een kunst, gezien 
het onderhouden van de relatie in openheid 
naar elkaar en enige mate van `lef`. De kerk 
heeft ook buren. Een kerk is geen kerk zonder 
dorp. Het is waardevol om op een goede 
manier bij elkaar betrokken te zijn. Wat doen wij 
als vreemdelingen onze weg kruisen? Durven 
wij hen de hand te reiken? Lopen wij erom heen 
of sluiten wij hen in onze armen, zoals de 
Barmhartige Samaritaan deed? Wij zijn 
geroepen om medemens te zijn en niet alleen 
op te komen voor ons `eigen volk`. Naaste ben 
je niet maar kun je worden; dan pas kun je de 
eeuwigheid proeven. De Barmhartige 

Samaritaan laat zich raken in 
zijn hart. Helper zijn en 
geholpen worden is een relatie. 
De Barmhartige Samaritaan 
doet waartoe hij zich geroepen 

voelt maar draagt de zorg met een `goede buur`. 
Wie een ander wil ontmoeten komt zichzelf 
tegen; er is lef voor nodig. Wat wij hierin delen is 
ons menszijn: helpen door met lege handen te 
komen, soms door je angst heen. Om dan in het 
gezicht van de ander het gezicht van je broeder 
te zien.. 
 

Stilte 

 
Muziek door de Brassband  
 

Het 
delen 
 
Er is 
aandacht 
voor het 
werk van 
de 
kinderen. 
De gekleur-de pop-petjes, hand in hand, 
worden opgehangen. 
 
De bloemen 
gaan als 
groet van 
onze 
gemeente 
naar mevr. 
Wiep 
Duhoux.   
 

Herdenking 
Wij herdenken dhr. Willem Rinsma uit Grou. Hij 
stierf de afgelopen week op zeer hoge leeftijd. De 
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crematieplechtigheid vond plaats op 19 
september in Goutum. Het lied `De minsken fan 
foarby`, van Hanna Lam wordt gelezen en 
onder de woorden van Lied 90: 1 wordt een 
kaarsje aangestoken en gezet bij zijn naam in 
de Kapel.  

 
Vóór de collecte wordt ieder uitgenodigd om op 
het ontvangen briefje aan te geven waarvoor 
men wil bidden. Deze briefjes worden tijdens de 
collecte naar voren gebracht en op een bord 
geplakt. 
 
1e collecte: Vredeswerk 
2e collecte: Kerkelijk werk 

 
Carla van der 
Graaf geeft een 
korte toelichting 
op het nieuwe 
jaarthema en 
jaarprogramma. 
 
 
 

De toelich-
ting op de 
nieuwe 
jeugd-
activiteit 
wordt gedaan 
door Gijsbert 
Wassenaar. 
 

Dankgebeden en voorbeden  
De gebeden worden 
geopend en afgerond 
door het zingen van 
`Ubi caritas et amor, 
Deus ibi est`, `As der 
freonskip is, dan is God 
by ús` 
 
Wij zingen uit Tuskentiden, lied 237: 1 t/m 4: 
`Hear, wês mei ús oant in oare kear`. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gezongen zegen: Liet 423: 1, 2 en 3 út it 

Lieteboek:  
`No`t wy wer 
fuortgean freegje 
wy God: Hear, 
gean no 
strieljend ús foar! 
No`t wy wer 
fuortgean 
winskje ik dij: 
Gean mei God! Vaya con Dios en à Dieu!` 
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Bij de uitgang wordt een flyer met een overzicht 
van activiteiten in het winterseizoen uitgedeeld, 
voor gemeenteleden en hun buren. 
 
Op het plein bij de kerk is koffie voor 
kerkgangers en voorbijgangers. 
 
Voor ieder die eens mee wil doen aan de 
bijzondere 10-uurdiensten van het Praethuys 
ligt een intekenlijst bij de koffietafel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers: 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Brassband o.l.v. John Blanken 
1e ouderling: Alie Bouma 
2e ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen: Wiebren Jongbloed 
   Tjitske Cnossen 
Koster:  Klaas Krol 
Leiding kindernevendienst: 
   Tjitske Brouwer 
   Laura de Jong 
  Linda Jongbloed 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
CBB 
 


