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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

         Wirdum Fr e.o. 
Zondag 2 oktober 2016  

thema: “Deel je leven in verhalen”       

 
Eerste 10-uurdienst in het nieuwe seizoen. In 
de hal is de voedselmand weer aanwezig en 
wordt de folder “Israëlzondag 2016” uitgereikt. 

Zoals gewoonlijk bij de 10-uurdienst is er 
koffiedrinken vooraf aan de dienst.   
 

Dienst van de voorbereiding 
Ouderling van dienst 
Janny Veenstra heet 
iedereen welkom. De 
liturgie volgen we 
zoals die met de 
beamer op het 
scherm wordt 

aangegeven. Beamer en 
scherm hebben een vaste 
plek gekregen in de kerk.   
Na lied 4 : 1 en 2 uit 
“Tussentijds”: “Hier wordt 
een huis voor God 
gebouwd” spreekt ds. 
Wiebrig de Boer-

Romkema de bemoediging en het 
drempelgebed uit.   
Wij zingen lied 288 “Goedemorgen, welkom 
allemaal”. 

Geertje Talsma introduceert het thema “Deel je 
leven in verhalen”. In twee schriften gaan wij als 
gemeenteleden en dorpsgenoten onze verhalen 
schrijven om deze te delen met anderen.   
Hilda Koops vertelt 
haar verhaal aan de 
hand van vragen. Met 
herinnering aan pake 
en beppe op de 
boerderij: liefdevol met 
familie zijn en 

maatschappelijke 
betrokkenheid tonen is 
haar droom. 
De beide schriften 
worden nu aan twee 
mensen in de kerk 
uitgereikt.   

Voor de kinderen is er 
een introductie door 
Louise Zuidersma. 
Voor hen is er ook een 
schrift om door te 
geven, samen met Flip 
de Beer (pop uit de 
school) en een 
koffertje. Als de 
kinderen in het midden 
van de kerk zitten leest 
Hilda Koops het 
verhaal “Kikker vindt 
een vriendje” (van Max 
Velthuis) voor.   
Wij zingen “Samen 

spelen” 
uit 
“Alles 
wordt 
nieuw”. 
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De kinderen 
gaan met 
Henny en 
Tjitske naar 
het koor van 
de kerk.  
Een lied over 
verhalen van 

God en de mensen 
(uit “Eva’s lied”), 
couplet 1 wordt solo 
gezongen door ds. 
Wiebrig de Boer-
Romkema “Verborgen 
in oude verhalen”.   
Psalm 131 (naar 

Huub Oosterhuis) wordt gelezen, een stem uit 
het oude psalmenboek. 
Couplet 2 van het lied over verhalen wordt ook 
solo gezongen. 
Uit 1 Korintiërs 13: 1-13 wordt in het Fries 
gelezen door Geertje Talsma, het lied van de 
liefde. 
Couplet 3 wordt door ons allen gezongen. 

Hennie Brinksma neemt plaats op de hangmat. 
Dan horen we het verhaal aan van Furtjuh (op 
You Tube) over een selfie. Het verhaal achter 
de selfie: alles is niet zoals het lijkt. Laat zien 
dat je er ook voor een ander bent. 
 

Medidatie 
Verhalen delen hoort 
bij het mens-zijn. Op 
verhaal komen. 
Achter bijbelse 
verhalen gaan wijzelf 
schuil. In het 
verpleeghuis 
ervaarde ds. Wiebrig 

de Boer-Romkema de helende werking van 
verhalen.  
De dichter van psalm 131 was aangeraakt door 
God. Tot rust komen bij Hem. Het laatste woord 
zal liefde zijn. Deel je leven in verhalen van 
geloof, hoop en liefde. Amen. 
Een korte stilte volgt. 
 

Dienst van het Delen 
De bloemen gaan naar Sonja van Hulsen.   

Vanavond is er weer een 
vesperdienst. 
Volgende zondag is er een doopdienst. 
1e collecte: kerk en Israël 
2e collecte: kerkelijk werk 
Tjitske Brouwer en Henny Holwerda 
presenteren samen met de kinderen 
de verhalenstoel, die door de 
kinderen tijdens de dienst is 
versierd. Deze stoel krijgt een plekje 
in de kerk. 

 

Dankgebed 
Het dankgebed is 
uitlopend in het gezongen 
“Nim my, nim my sa’t ik 
bin”.   
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Zending en zegen 
Alle medewerkers aan deze dienst worden 
bedankt. 

 
Hierna worden we 
heengezonden met de 
zegen van de Heer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Orgel / piano:  Albert Minnema  
Ouderling: Janny Veenstra 
Diakenen: Alie Kalsbeek, Wiebren Jongbloed 
Koster:  Klaas Krol 
Bloemen: Fokje Tolsma 
m.m.v.:  Hennie Brinksma  
  Tjitske Brouwer 
  Henny Holwerda 
  Hilda Koops 
  Cor Praamstra 
  Geertje Talsma 
  Louise Zuidersma 
(Praethuys, zondagschool, kindernevendienst) 
SIW 

 


