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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.   
Zondag 27 november 2016 

Thema: ‘De wrâld ús went’ 
 

 

Dienst van de voorbereiding 
Op deze 1e 
Adventzondag is 
het s’morgensvroeg 
om 8 uur al een 
drukte van belang 
in de kerk. 
Muzikanten:  op 
piano, dwarsfluit, 
klarinet en piano,  

en zangers zijn dan al aanwezig om zich voor 
te bereiden op deze speciale school-kerkdienst. 
Dit o.l.v. Klaske Deinum.  
Om 9 uur komen de kinderen van de 
gezamenlijke scholen om ook nog even te 
oefenen. Hier heeft juf Nienke Beekman de 
leiding. De kerk is mooi versierd met 
tekeningen en collages over dromen. Deze zijn 
ook door de schoolkinderen gemaakt. Dan 
komen ook de mensen langzamerhand binnen. 
Een prachtige volle kerk. 
 

Gebeden 
Om klokslag half tien komt de kerkenraad 
binnen en worden we allemaal van harte 
welkom geheten, waarna ds. Wiebrig de Boer-
Romkema ons voorgaat in gebed. 
De Advent ster is ook weer opgehangen. Aan 
de kinderen wordt gevraagd wat daar de 

betekenis van is. Het 
is een teken als licht 
van de wereld.   
Rienk Brouwer 
steekt de eerste 
Adventskaars aan bij 
het bloemstuk wat 
deze hele periode 
zal blijven staan. Het 

heeft als thema: 
“Dizze wrâld 
omkeart”  
 

Dienst van de 
schriften 
Nu vervolgen we de 

liturgie van “De 
wrâld ùs went” van 
Eppie Dam(teksten) 
en Hindrik van der 
Meer( muziek) 
 
Het begint met de 
vraag wat ons 
allemaal ertoe 
heeft 
gebracht om 
deze morgen 
naar dit 
gebouw te 
komen dat 
met handen is 
gebouwd. 
Het koor 
beantwoord 
dit door het zingen van het lied”yn dit hûs mei 
hannen boud” waarin wordt gezegd dat het 
bezieling geeft en waar het oude vuur nog heilig 
brandt.   
 
Antwoord van de 
lezer (Leonora de 
Wal)): “Doe sei 
God: lit der Ljocht 
komme, en der 
kaam ljocht”.   
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Hierna steekt ze een kaars aan. 
Zo wisselt het zich steeds af met zang en 
declamatie. 

Vooral 
de 
liederen 
“Alles is 
sa 
machtich 
moai en 
Lietsje 
fan ‘e dei 
fan 
hjoed”  

wat door het kinderkoor wordt gezongen is 
prachtig. Ze zongen uit volle borst en 
gebruikten hun muziekinstrumenten geweldig.   
 
Dienst van het delen 
Een 
prachtig 
boeket gaat 
als groet 
van de 
gemeente 
naar Klaske 
Deinum  
 
Collectes: 
1e missionair werk en kerkgroei: help              
                     de nieuwe kerk van Gaastmeer. 
                 2e onderhoud gebouwen. 
Een paar kinderen mogen mee helpen met 
collecteren. 
Ondertussen zingen we nog een keer “Alles is 
sa machtich moai”. 
Ds. wijst nog een keer op de tekeningen die in 
de kerk hangen zodat we ze straks nog eens 
kunnen bewonderen. 
 

Heenzending en zegen 
 
 
Hierna 
krijgen 
we de 
Zegen 
van de 
Heer. 
 

Klaske Deinum 
Nu wordt Klaske Deinum naar voren geroepen 
door ouderling van 
dienst Janny 
Veenstra. Ze is 
laatst koninklijk 
onderscheiden 
omdat ze 50 jaar 
organist is. Hier in 
Wirdum speelt ze 
ook al langer dan 
20 jaar en we 
konden dit niet zo 
voorbij laten gaan. 
Ze wordt nu in het 
zonnetje gezet. Bij 
Klaske weten we 
dat haar agenda 
nooit vol is. Als er 
een beroep op haar 
wordt gedaan kan 
het altijd. 
Ze krijgt 
symbolisch een 
zilveren lepeltje 
met muzieksleutel. 
Helaas was die nog 
niet klaar en kreeg 
ze hem nu van 
papier.  
Juf Sipy Visser, Marije Dol en Femke Brouwer 
bieden namens de schoolkinderen een collage 
aan waarop allemaal papieren bloemen zijn 
gemaakt met de namen van de kinderen. 
We zingen haar met elkaar lang zal ze leven toe. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Johannes Koornstra 
Ouderling:  Janny Veenstra 
Diakenen:  Tjitske Cnossen en Wiebren Jongbloed 
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Projectkoor en kinderen van de scholen uit  

Wirdum en Wijtgaard 
Lezers:   Sipy Visser en Haye de Boer 
Muzikanten:  Meindert Reitsma, Mathilde 

Wassenaar, Elske Roorda en Arjen 
Nauta 

Dirigenten: Klaske Deinum en Nienke Beekman 
HM 


