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             PROTESTANTSE GEMEENTE  

                          Wirdum e.o. 23 juni 2019 

                                 Openluchtdienst 

                                       
Inloop. 

Om 8.45 uur was 
het een gezellige 
drukte bij 
Camstrastate . Bij 
aankomst kon 
iedereen zijn of haar 
meegebracht ontbijt 
inleveren.   

De koffie stond 
klaar en de 
Brassband liet 
alvast wat mooie 
muziek horen. 
 
Bij de ingang 
konden er kaarten 

worden gekocht die 
door mevr. Reitsma-
Boesenkool waren 
gemaakt.  
De opbrengst 
hiervan komt bij de 
1e collecte van deze 
morgen.   

 
 
Ontbijt 
Rond 9 uur worden 
er schalen met het 
meegebrachte 
brood rondgedeeld. 
Op elke tafel één. 

Het zag er allemaal 
feestelijk uit.   
 
 
 
 

Welkom. 
We worden welkom geheten 
door Gysbert Wassenaar.   
Het thema van deze morgen 
is “Samen” 
We gaan samen vieren, 
samen eten, en samen 
delen. Door het meenemen 
van ons eigen ontbijt delen 
we op een symbolische 
manier. 
Er volgt nu een korte stilte, 
gevolgd door een gebed 
door Da. Wiebrig. 
“Dank U voor deze morgen,   
Dank U voor deze dag” 
 
Samen met de 
kinderen zingen we het 
liedje wat ze ook op 
school wel zingen, 
“Smaaklijk eten, 
smaaklijk eten, eet 
maar lekker op”  
Als openingslied zingen we nu lied 55:1 uit 
tusken rein en sinne,Lieten foar thús, skoalle en 
tsjerke: 
“Wês wolkom allegear, 
Wês wolkom, ienkear, noch in kear, 
Wij hawwe hjir in oerke feest, mei minsken ien 
fan hert en geast 
Wat is it libben goed, 
Sa sjonge wij hjir hjoed” 
 
Liturgische 
opening 
Deze wordt 
gehouden door 
pastoor Stiekema.  
We beginnen deze 
morgen voor ons 
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allen op een afwijkend uur. Het was zaak om 
waakzaam te 
blijven en de 
tijd in de gaten 
te houden. 
Toch zijn er 
misschien   
nog mensen 
die wat later 
komen, omdat 
ze vergeten 

zijn dat het eerder is begonnen. Maar ze zijn 
ook dan welkom. God geeft ons ruimte van 
leven. Sommigen zijn vergeten een ontbijtje 
mee te nemen, maar als we delen is er voor 
iedereen genoeg en blijft er vaak nog over.   
 
Gebed 
Het volgende gebed 
wordt door gebeden 
door Ilona Lesscher 
“Dag licht, dag 
morgen 
Dag Vader verborgen 
Ik groet U zo graag 
U bent ons begin 
Ik adem U in 
En vraag voor de wereld 
En voor ons en voor mij 
Om Uw zegen vandaag. 
Ik bid voor alle mensen die ik ken 
Met wie ik in liefde verbonden ben 
Ik bid voor de mensen hier ver vandaan 
Dat het met iedereen goed mag gaan. 
Heer bewaar ons, amen.” 
We zingen nu uit het liedboek, lied 987: 
1,2/Gezangen voor Liturgie 574 
“Aan U behoort, o Heer der heren, 
De aarde met haar wel en wee” 
 

Toelichting en verwerking thema 
Dit wordt gedaan door Linda 
Jongbloed. 
We hebben allemaal een servet 
gekregen. Er zijn 4 kleuren. Op vier 
hoeken van het veld staat een tafel 
en een lid van de 
voorbereidingscommissie met één 
van de vier kleuren. Iedereen zoekt 
de tafel met zijn kleur. Elke tafel 

heeft een groot doek 
waar figuren op zijn 
aangebracht. Het is de 
bedoeling dat we met 
elkaar met vingerverf 
onze vingerafdruk op de 
lijnen zetten. Allemaal 
om de beurt.  
Als dit is gebeurd 

zingen we lied 55:2  uit 
Tusken rein en sinne:   
“Wês wolkom allegear, 
En harkje nei in moai 
ferhaal 
Fan Jezus, dy’t fan 
minsken hâldt 
Syn leafde giet oer hiel 
de wrâld. 
Hy is der altyd by 
By dy en by my” 
 
 
 

Lezing uit het evangelie naar Lukas: 9, 11b-
17: út Wurd foar 
Wurd, kinderbijbel 
van Karel Eijkman, 
door Da. Wiebrig in 
het fries. 
Dit gaat over de 
wonderbare 
spijziging van de 
5000.   
We zijn vanmorgen met ons brood hier naar toe 
gekomen. We hebben goed voor onszelf en de 
anderen gezorgd. 
De vreugde wordt groter omdat alles 
vermenigvuldigd wordt. Ons ontbijt is zomaar een 
overvloed geworden. We zijn samen kerk in 
Christus in deze wereld. Samenleven is de 
oogkleppen afdoen en om je heen kijken. We 
mogen brood zijn voor elkaar. 
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Hierna zingen we lied 383:1,2,3,5. 
“Zeven was voldoende, 
Vijf en twee, 
Zeven was voldoende 
Voor vijfduizend 
Op de heuvels langs de zee” 
 
Enkele meditatieve overwegingen- pastoor 
Stiekema. 
 

5000 mensen zijn 
achter Jezus 
aangegaan. Ze 
blijven de hele 
dag en dan wordt 
het donker en 
krijgen de mensen 
honger. Dat is een 

probleem. Waar haal je eten voor zoveel 
mensen?   
De discipelen zien dat als een probleem. Maar 
Jezus zegt dat ze eten moeten halen voor het 
volk. Als je een probleem ziet, is het makkelijk 
om er voor weg te lopen. Dan hoef je niets te 
doen. Maar dan wordt er ook nooit iets 
opgelost. Jezus stuurt  niemand weg. Hij 
spreekt zijn leerlingen er op aan om iedereen te 
voeden in  Gods naam. De mensen worden in 
groepen verdeeld. Als groepen te groot zijn is 
er geen solidariteit. Met kleine groepen zijn de 
problemen beter bespreekbaar. Als een 
probleem een gezicht krijgt dan wend je je niet 
zo gauw af. Iedereen wordt verzadigd en er 
blijft zelfs over. Jezus is betrokken. Vanuit Hem 
mogen we het samen klaren. 
De wereld heeft mooie babbelaars genoeg, 
maar daar mag het niet bij blijven. We moeten 
de daad bij het woord voegen en we mogen bij 
Jezus komen om op verhaal te komen. 
 
We zingen lied 28- Alles wordt nieuw lll, 1 en 2 
 
“Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
Want wij moeten samen delen, samen zingen, 
samen spelen, 
Ook al zijn wij nog maar klein, 
Samen spelen is pas fijn!” 
 

Samen puzzelen 
De geschilderde doeken worden opgehaald en 
als een puzzel in elkaar gezet. Het stelt een hart 
voor dat gevormd wordt door twee handen met  
de tekst: Samen delen. 

 
 
Het is 
de 
bedoe-
ling dat 
dit er 
elk jaar 
bij is 
met de 
openluchtdienst. 
 
Muziek van de Brassband en enkele 
jeugdleden 
Ze spelen het lied 
“Samenzijn” van Willeke 
Alberti. 
De jeugdleden spelen 
het refrein: 
“Samen zijn is samen 
lachen, samen huilen 
Leven door dicht bij 
elkaar te zijn 
Samen zijn is sterker dan de sterkste storm 
Gekleurder dan ’t grauwe om je heen 
Want samen zijn, ja samen zijn 
Met z’n twee te beleven een te zijn 
Samen zijn” 
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Mededelingen en collecte 
Elizabeth Mozes doet de mededelingen 
De 1e collecte is voor Sunrise Dutch Education 
Fund. Dit is voor onderwijs voor kinderen in 
Nepal. 
De 2e collecte is voor de gemaakte onkosten 
van deze morgen. 
Ook worden er briefjes uitgedeeld om een 
vakantiegroet te sturen naar ouderen. 
Tijdens de collecte speelt de Brassband. 
 
Gebeden 
De gebeden worden gedaan door pastoor 
Stiekema. Na een stil gebed sluiten we af met 
het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
 
Slotlied 
Als slotlied zingen we lied 416: 1,2,3,4: 
“Hear, wês mei ûs oant in oare kear 
Wol oant wersjen oer ú weitsje, 
Lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
Hear, wês mei ús oant in oare kear” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordat we zegen 
meekrijgen leest pastoor 
Stiekema nog een brief 
voor van het bisdom 
Groningen/Leeuwarden. 
Hierin wordt verteld dat 
pastoor Stiekema  per 1 
sept. vertrekt naar 
Emmen/Erica en dat de 
St. Vitusparochie als 

nieuwe pastoor L.R. v.d. Wal krijgt. 
 
 
Zending en zegen- da. Wiebrig 
We worden 
heengezonden 
met de zegen van 
de Heer.   
 
Durk en Hanna 
Reitsma krijgen 
een attentie voor 
hun gastvrijheid. 
We worden nu 
allemaal 
uitgenodigd om 
koffie te drinken 
met een lekker 
stuk cake 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da. W. de Boer-Romkema en  
          pastoor Stiekema 
Brassband Wurdum o.l.v.Guus Pieksma 
Commissie openluchtdienst 
Leiding kindernevendienst en jeugd 
Commissie Zending en missionaire gemeente 
Tekst: HM    Foto: SB 


