PROTESTANTSE GEMEENTE
Wirdum Fr e.o.
Zondag 20 juni 2021
Welkom en inleiding op de dienst

In de kerk ligt een echte zeilboot
in een blauwe zee. Achter het
schip van de kerk waar een
kwartet van de brassband zit,
staat een groot zeil. Meteen
komen we in
de sferen van
het thema
‘Samen in het
schip’. In
plaats van een openluchtdienst is het een
‘Onder-Dak-Dienst’ en dat is maar goed ook
met dit weer.
De ouderling van dienst heet
iedereen hier in het schip en thuis
van harte welkom bij de dienst.
Voorgangers zijn pastor Gerda
Kamsma-Kunst van de
Vitusparochie in Leeuwarden en
Wiebrig de Boer Romkema van de
PKN Wirdum. De dienst is voorbereid door de
openluchtcommissie. De kerk van Christus
wordt vaak afgebeeld door een schip. Door de
coronacrisis zaten we allemaal in hetzelfde
‘skûtsje’ soms in vlak water maar
soms ook met hoge golven. Daar
gaat de dienst vanmorgen over.
Zingen liet 55: 1 en 2: Tusken rein
en sinne
‘Wês wolkom allegear’.
Na de liturgische opening volgt het
vocaalensemble en orkest Tom löwenthal Huub
Oosterhuis, Nooit meer zonder reisgenoot’
‘Wees hier aanwezig, woord ons gegeven’.

Vlaggen van verbinding.
Ilona Lesscher licht de dienst toe. Wat heeft je
veerkracht gegeven tijdens de coronatijd? Wat
heeft je er doorheen geholpen? De Finnen
gebruiken het woord Sisu een soort ‘tweede
wind’: ‘Een kracht die ons kan helpen om door te
gaan op het moment dat we denken dat we
erdoorheen zitten’. Kijken hoe je
de wind in de zeilen houdt.
Iedereen kon bij binnenkomst
steekwoorden op een gekleurde
vlag schrijven. Iemand gaf aan dat
hij zich ‘verweesd’ voelde, alles
wat vertrouwd was, viel weg. Ook
het woord ‘gemis’ kwam naar
voren: het niet kunnen uitoefenen
van muziek, wat inspanning vraagt maar ook veel
ontspanning geeft. Verder: leerzaam,
verantwoordelijkheid voor de omgeving, natuur,
mooi weer, respect voor hoe onze kerken het
opgepakt hebben en invulling hebben gegeven
aan de nieuwe situatie, oefening in geduld en
zorgzaamheid, geloof, hoop, Gods liefde. Ook
vertrouwen, de mens heeft vaker voor hete vuren
gestaan en we zijn er nog steeds.
Luisterlied: ‘Ik ben veilig in Jezus armen.’
Opwekking 86.
Ds. Wiebrig licht het beeld op
de beamer toe: ‘steamboat off
a harbour’s mouth’ geschilderd
in 1842 door de schilder
Turner.
‘In het schip zijn’ of’ het schip in gaan’. Totaal iets
anders. ‘Het zeil in de wind’ of ‘er steekt een
razende wind op’. Hoe veilig voel je je als het er
op aankomt in Jezus armen? Daar gaan de
verhalen over.
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Er volgt een
intermezzo van het
kwartet van de
Brassband
bestaande uit:
Jeannet, Henriette,
Klaas en Pieter.
Lezingen
De eerste lezing is uit psalm
107. Naar de vertaling van B.
Standaert, uit Leven met de
Psalmen.
Daarna zingen ds. Wiebrig en
Linda uit liedboek 686: 3 ‘De
Geest die ons bewoont’.
Hannah nodigt voor de tweede lezing de
kinderen uit. Die mogen in de boot gaan zitten.
Ook enkele volwassenen krijgen een rol. Als je
een kaartje met een naam hebt
gekregen en de naam in het
verhaal hoort, mag je gaan
staan en meteen weer gaan
zitten. Ook als de kinderen of

volwassenen het woord wind horen, of water
horen mogen ze zwaaien met de vlaggetjes die
ze
hebben.
De
tweede
lezing is
uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus
Christus volgens Lucas 8 uit de jeugdbijbel van
Lieke van Duin, Mireille Geus, Corien Oranje
Dan volgt het kinderluisterlied ‘Je hoeft niet
bang te zijn voorzien van mooie beelden.
Meditatie door pastor Gerda Kamsma
De paus stond een jaar geleden, alleen in de
regen op het St. Pieterplein en predikte over de
storm op het meer. Hij legde de link met de
coronapandemie en zei vergeet niet dat het

geloof in Jezus je houvast
kan geven in deze tijd.
Overal ter wereld zitten we
in het zelfde schuitje.
Het schip van de
geloofsgemeenschap vaart
in mooi en slecht weer. In
tien minuten tijd raakten de mensen in Leersum
door een tornado hun huizen kwijt en was alle
zekerheid weg.
De corona-epidemie is een woelig baar. Je dacht
wel eens waar is God nu? Wij mogen die vraag
stellen want hoe lang duurt het nu wel niet deze
epidemie.
We moeten elkaar bemoedigen en elkaar
vasthouden om staande te blijven in de storm en
door te varen op het schip. Gods liefde geeft
houvast. Gods liefde is in alle mensen die Gods
liefde ook leven. We zijn toen het schip in zwaar
weer was, blijven spreken over Jezus Christus,
de hoop die dat geeft ook in deze roerige tijden.
In de storm van het leven wordt onze
kwetsbaarheid bloot gelegd. En ook wat eigenlijk
vals is wat overbodig is en wat niet echte
zekerheid geeft. Echte zekerheid is dat het dorp
achter je staat als er iets is. Zoals in Leersum
waar het dorp de mensen opving en voor
onderdak zorgde. Daar zie je de liefde van God
in. De mensen die zorgdragen voor elkaar. Veel
hebben we ontdekt tijdens de periode, bijv, dat
thuis zijn veel belangrijker kan zijn dan weg zijn
om carrière te maken. om de economie op te
zwepen. De creativiteit
vanuit Gods geest wordt
zichtbaar en verbindt ons
met elkaar. We mogen
hierdoor aangeraakt
worden. God daagt ons
uit te midden van de
stormen solidair te zijn.
Katholieken en protestanten zitten hier in de kerk.
Ook het schuitje van de oecumene moet
doorvaren. Soms denken we hoe komt het met
onze kerk?
We mogen dan de vraag van Jezus in onze oren
horen klinken. Ik ben er toch Mijn Vader zal jullie
redden vertrouw er op en wees creatief en laat
de heilige geest zijn werk doen.
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Mededelingen
De kinderen
komen naar voren
en laat hun boot
zien, gemaakt
van eierdozen en
krijgen een luid

Gebeden
Tot slot volgen de gebeden
uitlopend op een door Linda
en ds, Wiebrig gezongen
Onze Vader op de bekende
melodie van Rod Stewart: I’m
sailing.

applaus.
De bloemen gaan naar pastor
Germa Kamsma.
Volgende week is er een
doopdienst waarin twee kinderen
worden gedoopt.
De eerste collecte is voor
Because we carry, geld kan ook
overgemaakt worden op diaconie met
vermelding ‘speciaal doel’.
De tweede is voor de kerk en kan overgemaakt
worden op het nummer van de
kerkrentmeesters.

Heenzending en Zegen
Het slotlied zingen we samen op de
‘praatzingmanier’ dat betekent ‘súntsje
meisjonge’. Dat valt niet mee met dit prachtige
lied dat normaal uit volle borst wordt gezongen:
Land of hope and glory: Ga nu heen in vrede, ga
en maak het waar.

Luisterlied: Kerken Zingen Samen ”Zo zing mijn
ziel, Hoe groot zijt Gij’.
Jannie van der Wal geeft een
toelichting. Because we carry is
in 2015 opgericht door vrouwen
die letterlijk baby’s en kinderen
uit het water tilden. Ze hebben
rugzakken geregeld om de
kinderen in te dragen, zodat
ouders de handen vrij hadden.
Het geld gaat naar een
groentedistributie project, de
bewoners krijgen groentetassen. Ook krijgen ze
twee keer per week een banaan uitgereikt. Dit
is een van de langstlopende projecten. Jannie
wil in het najaar naar Lesbos gaan om daar
werkzaamheden te doen. Ze wil daarna een
avond houden over haar ervaringen.
Dan volgt Song van Jeugd over storm in je
leven., James Arther – Train Wrecks. Dit liedje
is aangedragen door Lisanne Leistra vanuit de
jeugd.
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Iedereen die meegewerkt heeft wordt hartelijk
bedankt!
Na de zegen
verlaten we de
kerk, maar niet
zonder drop met
een zeilboot: de
‘Eernewoudse
zoetwaterzeilers’.

Medewerkers
Voorganger:

Wiebrig de Boer-Romkema en
Gerda Kamsma-Kunst
Commissie openlucht dienst:
Ilona Lesscher,
Nieskje van der Meer,
Drees Visser,
Linda Jongbloed,
Klaaske de Boer,
Hannah Reitsma
Ouderling:
Linda Jongbloed
Diaken :
Hannah Reitsma
Muziek :
Kwartet brassband Looft den Heer
Koster: :
Hendrik Hiemstra
Beamer :
Dick Wijbenga
Coördinatoren: Drees Visser en Dick Sterrenburg
Bloemen:
Neeltje Hellinga
Tekst: JR
Foto: ROB
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