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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

      Wirdum Fr e.o. 
Pinksteren 20 mei 2018 

                                                                   Losmaking en bevestiging ambtsdragers 

 
Dienst van de voorbereiding 
Op deze mooie dag nemen alle 
kerkenraadsleden plaats voor in de kapel. 
De ouderling van dienst Truus Sterrenburg heet 

iedereen van harte 
welkom. We beginnen 
met het zingen van 
lied 672: 1,6 “Komt 
laat ons deze dag met 
heilig vuur bezingen”. 
Bemoediging en 
drempelgebed, 
afwisselend 
uitgesproken door 
voorganger en 
gemeente. 
Ds. Wiebrig de Boer-
Romkema vertelt dat 
de koster bij het 
gereedmaken van de 
kerk een vleermuis in 
een doos vond; deze 
heeft met zijn vleugels 
zijn vrijheid 
herwonnen.   
Op de tafel staan 
zeven rode bloemen in 
de vaas; deze staan 
voor wijsheid, inzicht, 

beraad, sterkte, kennis, ontzag en 
goedertierenheid. 
We zingen lied 675: 1 “Geast fan hjirboppe”.   
 

Dienst van het Woord 
Het gebed van de Pinksterzondag, vrij naar Ian 
M. Fraser, wordt uitgesproken. 
De kinderen worden naar voren geroepen om 
naar het verhaal te luisteren, welke Geartsje 
van der Meer zal voorlezen. Het is het verhaal  
 

 
van de hoogste toren uit de Prentenbijbel, 
Genesis 10: 9-13 en 11: 1-9.  
Nimrod wil een stad 
bouwen met een 
hoge toren; macht en 
beroemdheid zijn de 
drijfveren. Maar het 
project mislukt. 
Opeens begrijpen de 
mensen elkaar niet 
meer, ze verstaan 
elkaar niet. Ze willen niet meer in die nieuwe stad 
gaan wonen en trekken overal naar toe. Babel en 
zijn toren blijven achter. 
Zingen uit “Alles wordt nieuw”: “Weet je wat, weet 
je wat, zeiden ze in Babelstad”. 
De kinderen vertrekken uit de kerkzaal naar de 
consistorie. 
De lezing uit het Nieuwe Testament (Fryske 
Bibel) is Handelingen 2: 1-13 door Linda 
Jongbloed. 
We zingen met pianobegeleiding  lied 891: 1,2 
“Heer, ik kom bij U”. 
 
Overdenking 
We vieren de Geest van God. We 
bidden: kom Heilige Geest. Deze 
wordt ook uitgebeeld als een 
vogel Gods. In het begin van de schepping was 
water een beeld van chaos en dreiging. De Geest 
van God zweefde over de wateren, een 
troostende lichtvogel. Durf je je toe te vertrouwen 
aan vliegkracht voor de reis of ben je vleugellam? 
Pinksteren is een gebed om geestkracht. Wij zijn 
niet vogelvrij maar vrij!   
Mensen die God naar de kroon willen steken, 
een toren van Babel bouwen. Dit gebeurt ook nu 
nog. En trekken wij ons niet vaak terug in onze 
eigen denkbeelden? Kom uit de toren om de 
ander te ontmoeten. Taal die ons niet scheidt, 
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maar verbindt. Leven te midden van andere 
mensen, leven uit Gods hand. Waar liefde is 
voel je de Geest van God. Kom Heilige Geest. 
Amen. 
 
Na een stilte volgt een muzikaal intermezzo. 
Elske 
Roorda 
(klarinet) en 
Klaske 
Deinum 
(piano) 

spelen het prachtige 
“Salut d’Amour” van 
Elgar.   
De kinderen komen 
terug in de kerk.   
 

Dienst van losmaking en bevestiging 
Onder dank voor 
de inbreng, ieder 
op haar manier, 
wordt afscheid 
genomen van 
Alie Kalsbeek-
Bensink (diaken), 
Elske Roorda-
Posthuma 
(ouderling) en 
Janny van Oers-
Veenstra 
(ouderling-
scriba).  
Wij zingen lied 
90: 8 “Laat, Heer, 
uw volk uw 
daden zien en 
leven”.  
De kinderen 
geven een door 
hen gemaakte 
“toren” en een 
bloemetje aan de 
afscheid-

nemende kerkenraads-leden. Rein Hellinga als 
interim voorzitter begeleidt deze kerkenraads-
leden naar zitplaatsen in de gemeente en 

neemt de te bevestigen ambtsdragers mee naar 
voren (“Is er nog iemand die mee naar voren 
wil?.........”). 
 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema leest de opdracht 
aan deze nieuwe ambtsdragers voor. Het gebed 
bij de bevestiging van ds. René de Reuver wordt 
uitgesproken door ouderling Elizabeth Mozes.   
We zingen lied 681 “Kom tot ons, o heil’ge 
Geest” tweemaal. 
Hierna volgt de 
gelofte en bevestiging 
van de twee 
aantredende 
ambtsdragers: Corry 
Brouwer-Bakker 
(ouderling) en Linda 
Jongbloed-Wesselius 
(ouderlng-scriba). 
 
Ferlochtsje ús tsjustere ferstân, 
jou dat ús hert fan leafde brânt 
en meitsje ús swakke lichem nij, 
stean Jo ús mei jo geastkrêft by. 
 
Bij de zegen wordt de voorganger bijgestaan 
door twee kinderen om de 
tekstkaart en microfoon 
vast te houden.   
De gemeente gaat staan 
om de vraag deze 
ambtsdragers bij te staan 
te beantwoorden met “Ja, 
dat wolle wy fan herten”. 
We zingen “Vrede wens ik je 
toe” en “Zegen wens ik je toe”. 
Ook deze nieuwe 
kerkenraadsleden krijgen iets 
van de kinderen; een door hen 
gemaakt “huis” en een 
bloemetje. Als de Heer het huis 
niet bouwt……. 
 

Dienst van gaven en gebeden 
Mededelingen door de dienstdoende 
ouderling. 
De bloemen gaan vandaag naar ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema, omdat zij vijf jaar 
verbonden is aan onze gemeente.   
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De collectes zijn bestemd voor de 
Pinksterzending (Kerk in Actie) en voor het 
kerkelijk werk. De eerste collecte wordt nader 
toegelicht door Gysbert Wassenaar (zendings- 
en missionaire cie); deze is bestemd voor het 
werk onder de weeskinderen in Rwanda (via de 
organisatie AMU). 
De (voor)beden worden uitgesproken door 
Klaaske de Boer. 
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema bedankt al vast 
voor de bloemen, een echte verrassing.  
Het slotlied is lied 175: 1,4 uit “Tussentijds” 
“Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de 
kracht”. 
 

Zending en zegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als zending en zegen zingen wij lied 425: 1 
“Vervuld van uw zegen”. 
Bij het uitgaan van de kerk is er gelegenheid om 
afscheid te nemen van de afgetreden 
ambtsdragers en de nieuw bevestigde 
ambtsdragers te verwelkomen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema  
Orgel / piano: Klaske Deinum   
Klarinet:  Elske Roorda-Posthuma  
Ouderling: Truus Sterrenburg 
Diakenen: Jannie Lindeman, Nieske Span  
Kindernevend.: Geartsje van der Meer 
Koster:  Gerrit de Vries 
Beamer:  Bert van Wieren   
Bloemen: Klaaske de Boer              
zendings- en missionaire commissie 
Verslag: SIW       Foto’s: MH. 


