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                        PROTESTANTSE GEMEENTE 

     Wirdum Fr e.o. 1 oktober 2017 

Kerk- en schooldienst 

 
Een volle kerk op deze eerste zondag van de 
maand oktober. Ouders, kinderen, pakes en 

beppes en andere 
gemeenteleden 
zijn gekomen om 
de kerk- en 
schooldienst mee 
te maken. Op het 
pad naar de kerk 
is door de 

kinderen  een mooi geplastificeerd papieren 
tegeltje met een tegelwijsheid uitgereikt aan alle 
kerkgangers. De dienst is voorbereid door de 
kinderen en leerkrachten van de CBS De Arke 
in Wirdum. 
 

Thema: 
Het thema van de dienst is 
‘met Mozes mee”.  
Op de  beamer  is een 
afbeelding van Mozes in het 
rieten mandje zichtbaar.   
 

Ouderling van 
dienst Truus 
Sterrenburg heet 
een ieder welkom 

 
Het startlied is 
‘Laat de kinderen 
tot mij komen’ in 
het Fries en 
Nederlands.   

 

 

Welkom 
Da. Wiebrig de Boer 
Romkema gaat voor in 
gebed en groet.   
 
Daarna zingen wij voor 

Rienk die 
vandaag 9 
jaar wordt 
‘Lang zal hij 
leven’.  
 
 
 

De ferhalen wurde fertelt:  
Juf Sippy jout in ynlieding oer 
wa’t Mozes wie en wat er die. 
Wat hie God foar doel mei 
him en mei it folk Israel? Dat 
hearre wy fannemoarn.   
De bern fan de ûnderbou 

sjonge 
‘Het 
waterlied 
van 
Mozes’.  

 
Mar hoe komme wy troch ús egen 
reade see. De bern fan de 
middenbou  wurde hjiroer befrege. 
Wa hat wolris wat spannends meimakke? 
Antwurd: ‘Yn it fleantúch, mar ús mem hat mei 
doe holpen’.  
Sa hat God Mozes holpen doe’t er troch de see 
moast ljochtet de foargonger ta.   
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Oanslutend sjonge dizze middenbou bern mei 
passie it lied ‘Hoe kwam Mozes door de rode 

zee?’. Niet op schaatsen, surfend of met een 
jetski, maar God blies en blies net genoeg en 
toen kwam er een pad.   
 

Ds. Wiebrig de Boer Romkema 
fertelt it ferhaal oer de úttocht út 
Wurd foar wurd fan Karel 
Eijkman, oersetten troch Eppie 
Dam. 
Daarna zingen we lied 105 ‘Ik 
Stel mijn vertrouwen op de Heer 

mijn God’.  
 

Dan volgt de preek. Je gaat op 
levensreis met je koffer. Soms durf 
je niet meer en heb je angst. Mozes 
gaat ook op reis en gaat het volk uit 
het Egypte leiden,  hoe erg hij het 
ook vindt. . Dominee gaat 
vanmorgen ook op reis en heeft 
haar koffertje meegenomen. Ze 
waagt het er op en gaat de kerk in. 
Heeft het vertrouwen dat het goed 

komt.  
 
Se freget wêr’t 
de bern en 
grutte minsken 
bang foar binne. 
Dat binne 
spinnen en yn it 
tsjuster troch it bosk rinne.  
En wat kin ús helpe as wy bang binne en ‘troch 
de see geane’? Dat binne bygelyks ‘de 
tegelwijsheden’ dy’t de bern fan de boppebou 
op de úrikte tegels skreaun hawwe. It binne 
allegearre teksten dy’t hoop jouwe, 
 
Dominee vertelt dat de verhalen in de bijbel 
gaan over geloof, hoop en liefde. Als je bang 

bent, dan helpt het om het eerlijk te zeggen en 
dan hoor je vaak dat er meer mensen bang zijn. 
 
Na de stilte zingen we:   
‘Diep, diep diep als de zee 
Hoog als de lucht 
Wijd als het water blauw 
Is Jezus liefde voor jou.’ 
 

Dienst van het delen 
Na de mededelingen volgen de collecten. De 
kinderen lopen vandaag met de ponkjes. De 
collectes gaan naar: 
1. Kerk en Israël 
2. Kerkelijk werk 
3. Extra collecte voor Kika 
(kinderkanker)  

De derde collecte is 
bedacht door de 
kinderen. Ze gaan 
hiervoor met de pet 
rond.  
 
 

 
De bloemen gaan naar (volgt)  
 
 
 

Gedicht en gebeden 

Rienk en Jasmine 
hawwe tegearre in 
gedicht skreaun oer 
hoop.  
Hierin staat onder 

andere dat we nooit de hoop moeten verliezen 
want straks schijnt de zon weer en stopt de 
regen. 
De kinderen hebben zelf aangegeven waar ze 
voor willen bidden: De kat die weg moest in 
verband met een allergie, voor pake die 
overleden is, bidden dat ik minder ziek ben, dat 
er geen oorlog meer komt, voor Pip de kavia enz. 
Het gebed wordt afgewisseld met het lied ‘Kom 
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as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet 
en dat bliuwt, fjoer dat altyd bliuwt’. 
 

Heenzending en Zegen 
We zingen staande slotlied 188 ‘Waar je woont 
op deze wereld’, tussen bloemen of beton, elke 
dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe 
zon. Elke dag een nieuwe kans ook om 
opnieuw op weg te gaan, samen werken in zijn 
liefde, samen werken in zijn naam’.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna zingt 
dominee solo ‘Wees 

gezegend waar je ook heen gaat, wees 
gezegend’ en vervolgens zingen we het met zijn 
allen.  
 
Na de zegen verlaten we deze prachtige dienst  
drinken we samen koffie of fris en ga ik op mijn 
fietsje het mooie weer in op weg naar huis, met in 
mijn hand de tegel met daarop de wijsheid  
‘hoop doet leven’! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger : ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Voorbereiding : kinderen en personeel CBS De Arke 
Organist  : Albert Minnema 
Ouderling  : Truus Sterrenbug 
Diaken  : Nieske Span en  

   Alie Kalsbeek 
Koster  : Johannes Koornstra 
JR 


