
Het gebruiksplan voor onze kerk n.a.v. Covid-19 is in werking. 



Tijdens de dienst worden 
er foto’s gemaakt voor 
plaatsing in de zon-dag-
boeken en voor onze 
website: 
www.kerkinwirdum.com

Als je niet wilt dat er foto’s van jou worden geplaatst, geef dit dan 
na de dienst door aan de fotograaf of de dienstdoende ouderling.

Het gebruiksplan voor onze kerk n.a.v. Covid-19 is in werking 

http://www.kerkinwirdum.com/


 Over de illustratie
Illustrator Gerdien van Delft (Studio 
Rebel) maakte een afbeelding bij het 
thema. "Je kunt er vlammen in zien, een 
kandelaar en twee handen die elkaar 
gedeeltelijk overlappen en de duif die 
de handen samenbindt. De quote 'in die 
ander komt iets van God naar je toe’ is 
hiervoor inspiratie geweest. De paarse 
vlam vormt met het rode gedeelte een 
kaars is symbool dat uit dit ’samen' iets 
nieuws voortkomt."

KERKDIENST IN DE ST MARTINUSKERK IN WIRDUM
op zondag 20 september 2020 om 10.00 uur - Startzondag
Het goede leven - Bloeien in Gods licht



Welkom en mededelingen: door ouderling Linda Jongbloed

Voorganger:  ds Wiebrig de Boer-Romkema

Orgel/piano:  Klaske Deinum

Diaken:  Wiebren Jongbloed

Commissie startzondag:  Elizabeth Mozes, Jannie Lindeman, 

Nieske Span, Alie Kalsbeek, Hannah Reitsma

Bloemen:  Gina Turkstra

Koster:  Drees Visser

Beamer:  Gerrit de Vries

Het gebruiksplan voor onze kerk n.a.v. Covid-19 is in werking 



OM TE BEGINNEN       Openingslied: lied 978: 1,3









Bemoediging en groet 

v: Wij zijn bij elkaar in de Naam van God,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
v: Nooit laat Hij ons los, 
A: WIJ HOREN BIJ HEM.
v: Wij leven van zijn oneindige goedheid
A: WIJ MOGEN BLOEIEN IN GODS LICHT  
v: Vriendschap en vrede van God voor jullie,
a: VOOR IEDEREEN HIER AANWEZIG 

EN ONLINE MET ONS VERBONDEN 
V: voor de mensen overal op deze wereld. 
a: AMEN



Lied 978: 4



Klaar voor de start !?  
Het goede leven van de jaren 1940-1960 en van 2020 in beeld 





Het leven op kantoor in de jaren  1950/1960

Het Goede Leven van de typekamer in 2020



Vissende jeugd in de jaren 1950 - 1960

De vissende jeugd tegenwoordig 2020



De bakker kwam langs in de jaren 1950 / 1960

Tegenwoordig halen we het zelf  2020



In de jaren 1950/1960 stonden wij 
gezellig met elkaar de vaat te doen

Met het Goede Leven in 2020 stoppen
we alles in de vaatwasser. 



In de jaren 1950 / 1960 werd er  
alles voor ons af gewogen

in het jaar 2020 kunnen we alles uit het 
schap halen is er te Kust en te Keur een 
teken van het Goede Leven



De Kinderwagen in de jaren 1940 / 1960 De Kinderwagen in 2020



Het boeren leven in de jaren 1940 / 1950

Het moderne leven van het boerenbedrijf 2020



De scootmobiel van de jaren 1940 / 1950

Ook de scootmobiel is met de jaren 
moderner geworden.  2020



Hutten en karren bouwen
in de jaren 1940 / 1950

ook de jeugd, was voor de Coronatijd 
heerlijk aan het bouwen.    2019



De jeugd van de jaren 1950 / 1960 zat 
heerlijk te boekje lezen aan de kade

Velen, jong en oud(er) zijn verslaafd 
Anno 2020 aan de iPhone



De ophaalbrug op het  kruispunt Anno 1900
Het kruispunt zoals wij het allemaal kennen.

2020



Het goede leven?

– Geloven – uit take-away / afhaalliturgie ET-10 Terschelling, zomer 2020 



Lied 256: 1,3 - bundel Johannes de Heer

1. Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein:
Tel uw zegeningen, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

3. Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed.
Weet uw hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen voor geen geld te koop.
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. Refrein



Lezing: Psalm 34: 9,13-15

Lied bij deze vredeszondag – Ubi Caritas

As der freonskip is en leafde, 
as der freonskip is, dan is God by ús.

Daar waar liefde heerst, en vrede, 
daar waar liefde heerst, daar is God met ons

DE VERHALEN

Luisterlied: Ik ben vandaag zo vrolijk - Herman van Veen / Alfred J. Kwak)





Ferhaal út ‘e Bijbel: De rike jonge - Lukas 18 út: Wurd foar Wurd, bernebibel, 
Karel Eijkman, mei tekeningen fan Bert Bouman 

Wat vind je 
heeeeeeel leuk?



Minipreek

Stilte





Stilte

Luisterlied: The way old friends do – Abba –
uitgekozen voor vandaag door Jeugd! 





vertaling: Zoals oude vrienden doen

Jij en ik kunnen de stilte delen
En steun bij elkaar zoeken
Als oude vrienden
En na ruzies en haatdragende woorden
Leggen wij het samen bij
Als oude vrienden
Tijden van vreugde, tijden van verdriet
Komen wij altijd door / O het kan met niets schelen
wat de dag van morgen brengt
Wij kunnen het samen onder ogen zien
Als oude vrienden
Jij en ik kunnen de stilte delen
En steun bij elkaar zoeken
Als oude vrienden
En na ruzies en haatdragende woorden
Leggen wij het bij
Als oude vrienden
Tijden van vreugde, tijden van verdriet
Komen wij altijd door / O het kan met niets schelen
wat de dag van morgen brengt
Wij kunnen het samen onder ogen zien
Als oude vrienden
Wij kunnen het samen onder ogen zien
Als oude vrienden



OM TE DELEN 

Mededelingen 

Collecteaankondiging en toelichting

De eerste collecte is voor Kerk in Actie: 
Samen voor vluchtelingenkinderen (Syrië) 
De ZMC licht dit collectedoel toe. 

De tweede collecte is voor kerkelijk werk. 

Lied: God fan fier en hein ús Heit 



Bûch de folken nei jo wet, 
lit jo ryk op ierde komme.
byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa’t ek wy ferjûn ha,
Hear, al dy’t skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht, 
lied ús net yn blyn begearen.
binne wy yn duvels macht, 
Hear, ferlos ús fan ‘e kweade.

God fan fier en hein, ús heit, 
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid, 
oant yn alle tiden. Amen.



Slotlied: lied 657: 1,4









Zending en Zegen:   (zo mogelijk staande) 

V:   … 
A:  gesproken:  Amen. 

De foto’s die jullie instuurden bij ‘Het goede leven’















































Ik ga op reis en neem mee…  En: houd liefdevol afstand … 



Collecte bij de uitgang:

1. Kerk in Actie: Samen voor      
vluchtelingenkinderen (Syrië)

2.   voor kerkelijk werk. 












