PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 19 mei 2019
afsluiting winterwerk / afscheid oudste kinderen zondagsschool

Iedereen krijgt bij het binnengaan in de
kerk een
gekleurd
stukje
woldraad.
Ouderling
van dienst
Corry
Brouwer
heet
iedereen
welkom.

Om te beginnen
Het openingslied is lied 280: 1,2,3,4 “De
vreugde voert ons naar dit huis”. Na

bemoediging en groet zingen we van dit
lied vers 5,6,7.
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema staat
even stil bij de spreuk “Een ander

liefhebben als jezelf”
(Bernardus van
Clairvaux, eind 11e
eeuw).
Lied 887: 1,2 “Wees
stil en weet: Ik ben
uw God”.
Na een korte inleiding op de dienst volgt
het kyriegebed en het glorialied psalm
150: 1,2 “Loovje God yn ’t hillichdom!”
Lezing uit het Oude Testament:
Deuteronomium 6: 1-9 over de geboden
en het ernaar luisteren. Op het scherm is
een video te zien met fraaie beelden van
de natuur en het lied “De zon
komt op” met het refrein “Loof
de Heer o mijn ziel, o mijn ziel
prijs nu zijn heilige Naam”.
Lezing uit het Nieuwe
Testament: Johannes 13: 3135 over de vraag waar Jezus naar toe
gaat.
Afscheid van de zondagsschool
Van zes oudste kinderen wordt
afscheid genomen door de
zondagsschool. Op het scherm is
middels een videoverbinding goed
te zien wat er in de kerk gebeurt.
We zien een filmpje met het lied “Kleuren,
kleuren, allemaal kleuren” (Meester
Richard, Youtube). Gerda van de
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zondagsschoolleiding
leest het
gedicht
“Om
kleurrijk
leven”.
De zes oranje “touwtjes” van de
afscheidnemende kinderen worden
verbonden met alle aan elkaar
geknoopte gekleurde “touwtjes” van de
mensen in de kerk, die ze voor de dienst
hadden gekregen. Dat levert vast een
mooie foto op.

door Mariska en
Gysbert.
Wij zingen lied 568a
(“Ubi caritas”) in het
Fries en in het
Nederlands.
Preek
Duncan Laurence heeft het Eurosongfestival gewonnen. Waar ging zijn
liedje over? Inspiratie kreeg hij uit het
verlies van een dierbare aan de dood.
Verloren liefde, maar leven als dansen in
de regen. Van jou houden is geen
verloren spel. Psalm 150
spreekt van feest voor God te
vieren. Blijvende liefde, die je
niet kunt verliezen. De
geboden als reisadvies voor
het leven. Leer goed te
luisteren naar de ander en
naar jezelf. Schrijf de woorden op de
poorten (arcade in het liedje van Duncan
Laurence) van de stad, God liefhebben en
een ander als jezelf. Dansen in de regen,
ga maar op hoop van zege. Amen.
Stilte en orgelspel. De geloofsbelijdenis
wordt gezamenlijk uitgesproken (uit een
themadienst van het Praethuys).

Gerda en Jikke reiken cadeautjes uit aan
de kinderen.

Daarna
worden deze
bij de “jeugd”
verwelkomt

Dienst van het
delen
Mededelingen door
de ouderling:
De bloemen gaan
als dank naar Jikke
Wijbenga, nu ze
afscheid
heeft
genomen
als een van
de leidsters
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van de zondagsschool. De gemeente
onderstreept dit met een groot applaus!!
1e collecte: diaconie
2e collecte: kerkelijk werk
De gebeden lopen uit op het zingen van
lied 569: 1,2 (bundel Johannes de Heer}
“Heer, wees mijn gids”.
Het slotlied is lied 188: 1,2,3 uit
Sjongend op Wei “Waar je woont op
deze wereld, tussen bloemen of beton”.

Zending en zegen
Na de zegen zingen we lied 37 uit Wylde
Goes
De frede fan ‘e greiden wês oer dy,
de frede fan mar en lân,
de frede fan ‘e loften, wês oer dy,
de frede fan wâld en strân.
Djipe frede mei komme oer dy.
Mei Gods frede no groeie yn dy.

Medewerkers
Voorganger:
Organist:
Ouderling:
Diakenen:
Koster:
Beamer:
Bloemen:
M.m.v.:

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema
Albert Minnema
Corry Brouwer
Jannie Lindeman, Nieske Span
Janny Veenstra
Dick Wijbenga
Fokje Tolsma
kinderen en leiding zondagsschool

Tekst: SIW

Foto’s: ROB

Protestantse gemeente Wirdum Fr e.o.
19 mei 2019

3

