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                     PROTESTANTSE GEMEENTE   

           Wirdum Fr e.o 

                                Pinksterzondag 23 mei 2021  

                                             0m 9.30 uur  
 

Welkom 
Pinksterfeest. Op deze zondag 
mogen we met elkaar het 
Pinsterfeest vieren, in de kerk 
en thuis.  
 
Ouderling Gysbert Wassenaar 
heet ons welkom. 

 
Om te beginnen 
Als openingslied luisteren we 

naar lied 675: 
“Geast fan hjirboppe, hear nei ús roppen,  
Jou ús leauwe en leafde en hoop” 

 

Bemoediging en drempelgebed 
V: Onze hulp in de naam van 
de Heer 
A: die hemel en aarde 
gemaakt heeft 
V: Geschenk uit de hemel, 
wolken en vuur, 
Woord om mee te leven, 
Wijzer op de lange duur.   
 
Geschenk uit de hemel 
,tongen van vuur 
Talen om te spreken,  

Van Gods levensteken. 
Woord dat klopt en vindt gehoor. 
A: Geschenk uit de hemel, mensen van vuur 

 
Door de geest bewogen. 
Met Gods rijk voor ogen’ 
Kom, vervul ons, Geest, dit uur. 
 
Bij de bloemen 
 
Pinkster is 
een feest van 
hoop. De 
groene boog 
is een 
verwachting 
naar de 
toekomst. 
 
De regenboog-kleuren zetten alles in vuur en 
vlam.  

 
De verhalen 
Er volgt nu een gezongen gebed van de zondag 
door Elbert Smelt: 
“De Heer heeft mij gezien en onverwacht” 

 
Pinksteren   
Linda Jongbloed geeft nu 
uitleg over de Heilige Geest in 
een gesprekje met de 
kinderen. Ze heeft een rood 
hartje en een windmolentje 

meegenomen. Dat molentje draait in het rond als 
de wind waait. De wind zet wat in beweging, net 
als de Geest met Pinsteren. De kinderen mogen 
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de hartjes kleuren 
en slingers maken 
na het lied wat nu 
volgt.   
 
Dit is lied 693, 
waarbij Klaske 
Deinum begeleidt 
op de piano.   

“Wij vieren 
vandaag het feest 
van het 
verschijnen van 
de Geest,   

In vuur en wind, in 
tongen, in talen”  
 
De pinksterlezing 
is uit Handelingen 
2: 1-13 uit de 

verhalen uit het Nieuwe Testament van Nico ter 
Linden. 
Het wordt gelezen door Gysbert Wassenaar. 
 
Nu volgt het lied ”dit is de dag”: 3,4 en 5 uit 
Geestigheden, Miniaturen over Gods adem van 
S. de Vries 
“Dit is het uur dat wij verstaan: 
God vuurt ons met zijn Adem aan” 

 
Preekje 

Pinksteren is een vaag 
feest. Dat is jammer, 
want het is een 
belangrijk feest. Het is 
Pasen in het goud. Wat 
met Pasen is 
begonnen, is in volle 
bloei gekomen .In 

Rome komen in het 
Pantheon al 
eeuwenlang duizenden 
rozenblaadjes naar 
beneden vanuit het 
licht. Ze komen neer op 
de mensen en die 

strooien ze weer uit. De kinderen mogen nu ook 
rozenblaadjes in het rond strooien. 

Op de beamer zien we nu een plaatje met daarop 
de stadia van de aardbei. Het  
is in een ring welke aan de  
onderkant open is. Je kunt er 
in en er uit, de wind kan er  
dwars doorheen waaien 
De geest is als levensadem, 
 die we ontvangen. Het gaat om Gods Geest in 
ons en om ons heen. Gods Geest wordt over 
alles en iedereen uitgestrooid en is niet 
kieskeurig. Er wordt niet gevraagd of we wel 

goed genoeg zijn. We 
mogen het in genade 
ontvangen. De Geest 
vult onze leegte en 
we zijn samen 
verbonden in die ene 
Geest. We moeten 

ieders taal willen horen en willen verstaan. De 
Geest verbindt onze stemmen. De Geest wordt 
gekenmerkt door liefde, goedheid, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 
Het zijn relatiewoorden die verbinden als 
rozenblaadjes om uit te strooien en te ontvangen. 
Ze komen naar jou toe als je er oog voor hebt. 
Na orgelspel volgt er nu: 

 
Dienst van losmaking en bevestiging 
In deze dienst wordt afscheid genomen van 
Cathartina van der Graaf, Nieske Span en 
Wiebren Jongbloed.  
Ze worden persoonlijk toegesproken door 
ouderling Corry Brouwer.  

Nieske Span wordt niet-ambtelijk lid 
van het college van diakenen. 
Folkert Jongbloed wordt 
gepresenteerd  als nieuwe diaken.   

 
Opdracht 
Christus is als één lichaam met vele leden. Ze 
hebben elkaar allemaal nodig. Als één lid lijdt, 
lijden alle leden mee en als één lid geprezen 
wordt delen de anderen mee in het geluk. 
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Elizabeth Mozes, Jannie Lindeman en Drees 
Visser worden herbevestigd en krijgen de 
zegen mee.   

 
Diaken Folkert 
Jongbloed legt de 
gelofte af en wordt 
bevestigd als 
nieuwe diaken en 
krijgt ook de zegen 

mee.   
 
De gemeente wordt 
gevraagd of ze de nieuwe 
ambtsdragers in hun midden 
willen opnemen, en 
stemmen hiermee in met de 

woorden: Ja, 
dat wolle wy 
fan herten. 
u volgt lied 
833: 
“Neem mij 
aan zoals ik 
ben, 

Wek in mij wie ik zal zijn 
Druk Uw zegel op mijn  hart en leef in mij” 

 
 
 
 
 
 
 

De kinderen hebben een mooie slinger 
gemaakt met de hartjes er in. Hij wordt eerst 
even opgehangen op de knielbank en zal dan 
een plaatsje krijgen in de kerk. 

Voor de scheidende en 

nieuwe ambtsdragers is er een rode roos. Te 
 
Om te delen 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar da. Wiebrig de Boer-Romkema 
De 1e collecte is voor kerk in Actie: 
Pinksterzending Egypte. 
Dit wordt toegelicht door Klaaske de Boer van de 
Zendings-Missionaire Commissie 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 

Herdenking 
Er wordt de gemeente gevraagd om op te staan. 

De man van ons 
gemeentelid, Fokje Tolsma, 
Dirk Tolsma, is overleden. 
Het gedicht: de Minsken fan 
foarbij, wordt voorgelezen en 

er wordt een 
kaarsje voor hem 
aangestoken en 

in de kapel gezet. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
G 

Gezongen gebeden 
Dit is lied 695: 1t/m 4 

“Heer raak mij aan met uw adem 
Reik mij uw stralend licht”  

 
Linda Jongbloed 
laat een 
uitgebloeide 
paardenbloem zien 
en door te blazen 
waaien de zaadjes 
weg.  
Zo werkt ook de Heilige Geest. De kinderen 
mogen bij de uitgang ook blazen.   
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Slotlied 
Lied 650: 1,25,6 en 7 gezongen door Vocaal 
ensemble Voice Bussum 
“De aarde is vervuld, 
Van goedertierenheid” 

 

Zending en zegen 
Na het ontvangen van een Afrikaanse 

zegenbede mogen 
we de zegen 
ontvangen, wat we 
met zijn allen 
beantwoorden met 
Amen 
 
 
 
 
 
 

Buiten de kerk kunnen we de scheidende en 
nieuwe ambtsdragers bedanken en welkom 
heten en lopen we tussen de bellenblazende 
kinderen 
door. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  da W. de Boer-Romkema 
Ouderling:  Gysbert Wassenaar 
Diaken:   Nieske Span 
Koster:   Gerrit de Vries 
Orgel en piano:  Klaske Deinum 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Kindernevendienst: Linda Jongbloed 
Bloemen:  Lies de Jong 
Zending-Missionaire Commissie 
Tekst: HM Foto: ROB 


