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PROTESTANTSE GEMEENTE 

 Wirdum Fr e.o.   

Zondag 22 september 2019 startzondag 

 

 
Vanaf 09.30 worden we 
verwelkomd in de kerk met 
koffie. Bij binnenkomst is er de 
mogelijkheid om op een 
memo-briefje een “goed 

verhaal” te 
noteren. Deze 
verhalen 
worden 
verzameld in de kerk. Om 10.00 uur begint de 
dienst.   
Muziek wordt verzorgd door de Brassband 
Wirdum. 

 

Welkom 
Ouderling Elizabeth Mozes heet 
iedereen welkom, ook in het 
bijzonder de kinderen.   

 

Om te 
beginnen 

Openingslied is lied 288 “Goedemorgen, 
welkom allemaal”, gevolgd door bemoediging 
en gebed. 

Het jaarthema is 
“Een goed 
verhaal”. Elkaar 
onze verhalen 
vertellen op zoek 
naar geloof, hoop 

en liefde. Vandaag de aftrap. Met aanwijzingen 
van Samir trappen de kinderen af 
met een heuse bal!   
Wij zingen lied 276: 1,2 “Zomaar een dak boven 
wat hoofden”. 
In het gebed om ontferming wordt gevraagd dat 
we andere mensen blijven zien en open staan 
voor elkaars verhaal. 
 

De verhalen 
Linda Jongbloed gaat 
een verhaal vertellen. 
Over wie? De gemeente 
moet raden over wie; al 
gauw weten we dat het 
een vrouw is uit het 

oude testament. 
Ook al snel valt 
de naam Ruth, 
geraden! 
Ondersteund 
door beelden 
wordt het verhaal 
van Ruth verteld, 
een verhaal met een positieve inslag.   

De kinderen verlaten 
de kerk om hun eigen 
verhalen te beleven.   
Nieske Span leest het 
evangelie volgens 
Matteüs 22: 34-40 
met de vraag over het 
grootste gebod. 
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Uit “Zingenderwijs” zingen we lied 107: 1,2 “Niet 
in tot steen gestolde woorden” (melodie lied 

823).  

Minipreek 
Eigenlijk is de hele liturgie al een preek. Laat 
het goede verhaal binnenkomen. Het verhaal 
van Ruth is als een reis van het leven, rouw en 
verlies, achterlaten wat is 
geweest, samen met Naomi 
op reis, verbinding over de 
grenzen heen. Een verhaal 
van liefde, verdrinken in 
verdriet en vieren van het 
goede. Met elkaar verder 
gaan op hoop van zegen. 
Stilte 
Nadat ds. Wiebrig de Boer-Romkema enkele 
genoteerde verhalen die verzameld zijn aan de 
gemeente voor. 
Wij luisteren en kijken naar Stef Bos met zijn 
lied “Jouw land is mijn land”. 
 

Om te delen 
Elizabeth Mozes deelt 
mee dat de bloemen 
gaan naar fam. 
Laverman.   

 

De 1e collecte is voor het 
vredeswerk, de 2e 

collecte voor kerkelijk werk (Praethuys, 
kindernevendienst, zondagsschool). 
De laatste collecte is een collecte in meervoud: 
gemeenteleden kunnen zich opgeven om eens of 
vaker mee te draaien met één van de genoemde 
groepen. Op de liturgie staat deze collecte 
vermeld als “heilige chaos”.   

 
Dankgebed en voorbeden  
De gebeden worden afgesloten 
met het zingen van “God fan fier 
en hein ús Heit”. 
De kinderen komen weer terug in de kerk. Ze 

vertellen 
van de 
opdrachten 
tijdens de 
speurtocht. 
Het koren 
dat 
gevonden 

is door 
hen wordt 
in de 
rugzak 
vol 
verhalen 
gestopt. 
De iets 
oudere 
jeugd 
vertoon-
den foto’s op het scherm, foto’s genomen in het 
dorp waar een goed verhaal achter zit.   
Het slotlied is lied 969: 1,2 “In Christus is noch 
west noch oost”. 
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Zending en zegen 

Het duo ds. Wiebrig de Boer-Romkema en 
Pieter Riemersma zingt met pianobegeleiding 
een Ierse zegen: “Dat it paad op dy takomt en 
de wyn de goede kant útwaait”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Naprogramma 
In de Fikarij is er een naprogramma: het 
proeven van Tsjerkebier. Namens de 
startzondagcommiisie heet Jannie Lindeman 
iedereen welkom. 
De eigenaar van de 
brouwerij 
Tsjerkebier uit 
Easterwierrum 
vertelt iets over de 

brouwerij. 
Daarna kan 
iedereen 
proeven van 
bier (of wijn).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het biertype 
met de 
naam 
“Lichte 
preek” blijkt 
favoriet te 
zijn; zegt dat 
iets over 
onze 
gemeente?   
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Muziek:  Brassband Wirdum   
                o.l.v. Guus Pieksma 
Ouderling: Elizabeth Mozes   
Diakenen: Nieske Span, Tjitske Cnossen 
                Wiebren Jongbloed 
Koster:  Folkert Jongbloed    
Beamer:  Hendrik Hiemstra   
Bloemen:  Klaaske de Boer 
m.m.v.:  commissie startzondag 
  leiding kindernevendienst 
   
Tekst: SIW   Foto: SB  


