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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.   
Zondag 22 april 2018  

Afsluiting winterwerk en afscheid kind van de zondagsschool 
 

Behalve orgelspel horen we ook geroezemoes 
in de kerk: vanmorgen zijn er 
veel kinderen in de kerk.  
Ouderling van dienst Elske 
Roorda heet iedereen 
welkom.  
 
Om te beginnen 
Het openingslied is lied 84: 

1,6 “Hoe leaflik is jo hûs, o Hear”. 

Na bemoediging en gebed 
geeft ds. Wiebrig de Boer-
Romkema een korte 
inleiding op de dienst, na 
ook de gasten uit New 
Jersey nog speciaal 
welkom te hebben geheten.  
 

Deze dag is het afscheid van 
het winterwerk met “open 
huis” als jaarthema.   
Uit “Alles wordt nieuw” zingen 
we lied 20: 1 “Laat de kind’ren 
tot mij komen”. 
Uit “Jezus, van mens tot 

mens” (Karel 
Eijkman) 
wordt “Het 
woord is vlees 
geworden” 
gelezen.   

Afscheid van de zondagsschool 
Vanmorgen neemt alleen Evin Dooper afscheid 
van de 
zondagsschool. 
Karla leest het 
bijbelverhaal naar 
Joh. 10: 11-16 uit 
“Kind op Zondag” 
voor. Jezus vertelt 
twee verhalen: 
over de herder die 
niet echt van zijn schapen houdt en over de 
goede herder. Jezus is als de goede herder.   
We zingen lied 125 uit “Sjongend op Wei”: “Jezus 
is de Goede Herder”. 

Zoals in de 
zondagsschool 
altijd gebeurt is er 
nu in de kerk ook 
een verwerking bij 
dit bijbelverhaal. 
Gerda en Karla 
hebben een 

“memory-spel” 
gemaakt, die Evin 
Dooper moet 
oplossen. De 
afbeeldingen 
waren tevoren al 
onder de 
kerkgangers 

verdeeld, plaatjes met de 
goede en 
slechte 
herder als 
onder-
werp. Als 
dit is 
gelukt 
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weet Evin ook nog teksten 
bij de goede of bij de 
slechte herder te 

plaatsen. Als 
afscheidscadeau 
ontvangt hij o.a. 
een jongerenbijbel. 
Met het lopen over 
een trap, gedragen door mensen uit de kerk 

gaat Evin over 
naar de jeugd, 
waar hij welkom 
wordt geheten 
door  

Gysbert.  
Zingen uit “Groot 
is de wereld” het 

lied “Ga maar op weg”.   
De kinderen verlaten 
de kerk om naar de 
Fikarij te gaan.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dienst van het woord 
De lezing is Psalm 23 in de Friese taal. 

Aansluitend wordt gezongen lied 653: 6 
“Jo binn’ de hoeder en beminne ús as 
jo skiep”. 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema leest 
haar eigen gedicht “Iepen hûs” over 
alles wat er in onze kerk in de 
afgelopen tijd is gebeurd.   
Lied 20: 2 “Lit de minsken by My 
komme” uit “Alles wordt nieuw”. 
 

Preek(je) 
De Heer is mijn herder, een belijdenis van geloof 
en diep verlangen. In de dalen is dat vertrouwen 
soms moeilijk te zien. Maar zoals Huub 
Oosterhuis het zegt: ik zal niet 
doodgaan van angst. Goede 
herder als een thuis, het huis is 
altijd open. Vooral de oudere 
generatie ervaart de kracht van 
deze psalm. De goede herder kun 
je ook ontmoeten in de 
ontmoeting met je medemens. 
Ben ik “mijn broeders hoeder”? Ja! 
Ontmoeting zonder vooringenomenheid en angst. 
Jezelf afvragen of je niet afdwaalt van je roeping 
om te “herderen”. Het woord wijst ons de weg. 
Amen. 
Na stilte volgt orgelspel (lied 23b). 
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan naar 
fam. Van der Meulen, 
Legedyk. 
1e collecte: eredienst en 
kerkmuziek   
2e collecte: kerkelijk werk 
 
 
 
Herdenking 
De gemeente wordt verzocht te gaan staan. 
Twee rouwbrieven worden voorgelezen. Van 
Benjamin (Benny) de Jong uit Grou en van 
Wiepkje Duhoux-Hartstra uit Leeuwarden. 

Wij gedenken hen in stilte; 
de diakenen brengen 
lichtjes naar de gedenkplek 
in de kapel. Na het lezen 
van “De mensen van 
voorbij” zingen we psalm 
90:1,8 “Gij zijt geweest, o 
Heer, en Gij zult wezen”.  
Na de herdenking volgen 
de gebeden, eindigend in 
het zingen van “Nim my, nim my sa’t ik bin” (lied 
51 uit “Wilde Goes”). 
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Het slotlied is lied 188 uit “Sjongend op Wei”: 
“Waar je woont op deze wereld, tussen 
bloemen of beton”.   

 
 

 
Zending en zegen 
De zegen is uit het Iona Abbey Worship Book: 
“Yn ús hert en yn ús hûs”. 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Albert Minnema  
Ouderling: Elske Roorda 
Diakenen: Alie Kalsbeek, Wiebren Jongbloed 
Koster:  Folkert Jongbloed 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Gina Turkstra 
Met medewerking van kinderen en leiding zondagsschool 
                (Gerda en Karla) 
Typ: SIW,  Foto: ROB     
  

 


