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     PROTESTANTSE GEMEENTE 

         Wirdum Fr e.o. 
Zondag  11 oktober 2015 

 
Het thema van deze “10.00 uur dienst” is 
Duurzaamheid 

 
Voor de dienst 
wordt er koffie, 
thee en ranja 
gedronken met 
eigen-
gebakken 
natuurlijke  
havermout-

brokken. De 
één staat 
uitvoerig bij te 
praten, de 
ander zoekt 
alvast een 
plekje in de 
bank. Veel 

kinderen zijn van de partij.   
 

 
Welkom 

Carla heet een ieder 
welkom en we zingen 
lied 8b: 1,2  
 
 

Zie de zon, zie de maan, 
Zie de sterren in hun baan 
Sterren ontelbaar, overal  vandaan 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer, hoe heerlijk is uw naam 
 

Geertje Talsma leest 
het gedicht Lieve 
Kracht van Toon 
Hermans, waarna Jan 
Bergsma een korte 
introductie geeft  

 
op het thema Duurzaamheid. 
Duurzaamheid niet alleen ver 
weg maar ook dichtbij in het 
dorp.   
 
Geertje neemt vervolgens bij Jan 

de WNFvoetafdruktest   af om te 
kijken hoe het met zijn 
duurzaamheid is gesteld. 
Vragen als: ‘Hoe vaak maak je 
gebruik van openbaar vervoer’, 
‘hoe vaak ga je met vakantie’ 
enz. worden hem gesteld. De 
uitslag geeft aan dat het nodig is 
Jan even wakker te 
schudden. Daar zorgt een 
wekker voor. Zoals hij nu 
leeft, heeft hij aanzienlijk 

meer dan één aardbol nodig. Een ieder die 
wil weten hoe het met zijn of haar  
duurzaamheid is gesteld,kan de test zelf 
doen via (www.wnf.nl/voetafdruktest) 
We krijgen vervolgens duurzaamheids-tips. 
 
Na het zingen van In het begin was de aarde 
verloren, verlaten de kinderen de kerk. Zij gaan 
onder begeleiding van 
Henny Holwerda en 
Folkert Jongbloed 
stinzenflora planten  

 

 

http://www.wnf.nl/voetafdruktest
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langs het heg 
van de kerk.  
 
 
 
 

Sietske 
Oosterveen 
leest het 
Schep-
pings-
verhaal 

Genesis 1 t/m 
24 uit de Bijbel 
in Gewone taal, 
met een 
beamer-beeld 
voor elke 
schep-
pingsdag.   
 

Meditatie 
Ds. Wiebrig de Boer Romkema zegt dat zij bij 
het scheppingsverhaal  beelden krijgt over hoe 
orde wordt aangebracht in chaos en leegte. 
Schoonheid is er voor wie het wil en kan zien: 
een tere klaproos een pasgeboren kalfje, een 
prachtige zonsondergang. Zoals we zongen 
‘onvoorstelbaar wonderlijk gedaan’. En als je je 
daarover verwondert en God ziet in en door 
alles heen, dan is haarkloverij over schepping 
of evolutie niet eens nodig. Het gaat  ons begrip  
immers ver te boven, ook dat van de 
wetenschap. 
 

Geroepen zijn wij om duurzaam 
met de schepping om te gaan 
en liefde en zorg te hebben voor 
al wat leeft. Dit vraagt vaak 
verandering in ingeslepen 
gedrag. Kijk wat haalbaar is in je 
eigen leven.  Zoals de kinderen, 
gewoon en zo bijzonder nu 

bolletjes in de aarde doen. De Franse priester 
Pierre Teilhard De Chardin zei: ‘De waarde van 
het leven ligt niet in het doen van opmerkelijke 
dingen, maar in het doen van gewone dingen 

en daarbij oog hebben voor hun 
enorme waarde’. 
 
Ook in de dorpenvisie van Wirdum 
Swichum staat dat duurzaamheid het 
streven is. Mensen van kerk en dorp 
kunnen hierbij aanhaken.   
 
Tot slot nog een mooi gedicht van de grote 
schrijver Dostojevski: 
Heb Gods schepping lief in al haar volheid, 
tot op het kleinste zandkorreltje. 
Bemin ieder blaadje, iedere zonnestraal Gods. 
Bemin de dieren en de planten, bemin alle dingen. 
Door uw liefde voor al het geschapene zult ge 
Tot het begrip van Gods mysterie in alle dingen geraken. 
En als ge het eenmaal zo ver hebt gebracht, 
zult ge er van dag tot dag meer kennis van verwerven. 
En ten slotte zult ge de hele wereld beminnen 
in één grote alomvattende liefde. 

 
Na de overdenking volgt een stilte.  Hierna speelt 
Klaske Deinum op het kerkorgel een improvisatie 
op “Wat bisto leaflik rizende simmermoarn’ van 
Waling Dykstra.  
 
Dienst van het delen 
Tijdens de collecte die bestemd is voor de 
eenheid en kerkelijk werk zien we een fragment 
uit ‘Earth’. 
 
Hierna lezen Geertje en Jan 
het ‘Credo voor de Aarde’ 

voor.   
 
De bloemen gaan deze 
zondag naar  Jan 
Kalsbeek 
 
Daarna  zingen we 
gezang 400: 1,2 en 8 – 
naar het loflied van 
broeder Zon: - 
Franciscus van Assisi. 

 
 
 
Hierna volgen de gebeden ‘U kent ieder 
schepsel’ door Geertje en de gemeente. 
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Het slotlied is lied 978: 1,3 en 4 yn it Frysk: Oan 
jo beheart, o Hear de ierde. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot slot spreekt ds. Wiebrig de Boer een 
zegenbede van de Iona-community uit: 
 
Wees krachtig als de aarde 
Wees liefdevol als Christus 
Leef met elkaar in vreugde 
tot zegen voor God, de aarde 
en de mensen, nu en altijd. 

Amen 
 
 
 
Na de dienst 
bezichtigen we het 
resultaat van het 
bolletjes planten 
van de kinderen. 
Ook krijgen we bolletjes mee met adressen van 
‘duurzaamheidswebsites’.   

 

 
 

 

 
Medewerkers 
Voorganger:  Wiebrig de Boer-Romkema 
Namens het Praethuys, Zendings- en missionaire 
commissie en zondagsschool: Jan Bergsma, Yvonne van 
Manen, Geertje Talsma, Cor Praamstra, Folkert Jongbloed, 
Sietske Oosterveen, Geartsje van der Meer en Henny 
Holwerda 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Wiebe Brouwer   
Bloemen:  Tryt Lindeboom 
Ouderling van dienst: Carla van der Graaf 
2e ouderling:  Gjalt Lindeboom   
Diakenen:     Alie Kalsbeek en Janny Pimmelaar 

JR         
  

 


