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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o.  
      Zondag, 5 juni 2022 - 09.30 uur 

 

Welkom 
 
Na het welkom van de 
ouderling, zingen we lied 
lied 683: “t Is feest 
vandaag, ’t is pinksterfeest, 
we staan in vuur en vlam.”  

 
 
 
 
 

Bemoediging, groet 
Na bemoediging 
en groet horen 
we naar  
Luisterlied: 
“Laat het huis 
gevuld zijn” – 

opwekking 623.  
 
 
 

 

Inleiding 
In deze dienst wordt afscheid genomen van 
twee ambtsdragers – een pastorale ouderling 
en de scriba – terwijl twee nieuwe 
ambtsdragers worden bevestigd. 
 
Als Kyrië wordt gezongen lied 301k: “Kyrië 
Eleison”, gevolgd door Glorialied 705: 1: “Ere zij 
aan God de Vader”. 
 

Feest van hoop 
Een van de kinderen steekt een kaars aan. 
Hierop legt Hannah Reitsma aan de hand van 
een filmpje-met-Lego de betekenis van 

Pinksteren uit. En geeft de gemeente de 
volgende vraag mee: 
“Wat zou je mensen 
op dit pinksterfeest 
willen vertellen over 
Jezus”?  
In een drie-spraak 
wordt een gedicht 
voorgelezen: “Laat 
God tot je spreken” 
van Gerald Troost.’  
Hierop vertrekken de 

kinderen naar de 
kindernevendienst.   

 

Verhalen 
De lezingen komen uit Handelingen 2: 1-24, het 
verhaal over de uitstorting van de Heilige 
Geest. 

 
Verkondiging 
Twee woorden staan vanmorgen centraal, 
gemeenschap en stenen. De kerk leeft niet bij 
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“ik en verder ieder maar voor zich” maar juist 
van “ik en jij, jij en ik, God en ik, een ander en 
ik, elk ander en ik….” Dwars tegen onze 
eigenwaan en kleingeestigheid in worden we 
geroepen tot leven-in-verbondenheid, mienskip 

zijn, waarvan Gods 
liefde de grondtoon is. 
Die muziek blaast de 
Geest ons in, ondanks 
onze hardleersheid.   
Juist met Pinksteren 
wordt duidelijk dat de 
kerk niet is bedoeld 
als besloten clubje. 
Maar als open 

herberg, gastvrije plek waar je mag zijn zoals je 
bent. Waar je gekend en geliefd wordt, zo 
onmisbaar voor een mens.  
Hoe kunnen we, nu de kerk weer kleiner wordt 
zeker in ons deel van de wereld, een 
geestkrachtige gemeenschap zijn van levende 
stenen? Door die stenen – mensen - te zien en 
gebruiken die er zíjn. Door te kijken naar wat 
voorhanden is en wat zich aandient. Door niet 
stil te staan in het verleden. Maar door te blijven 
vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest, 
hoe dan ook, en door elkaars helper te willen 
zijn onderweg, door een gemeenschap te willen 
vormen van mensen die naar elkaar omzien. 
Op zondag en door de week. Laten we ons ook 
op z’n tijd doorwaaien met de Geest… zodat we 
de stenen weer eens wat anders durven 
stapelen. Kijken naar wat past in deze 
gemeenschap. Waar je sámen de Geest van 
krijgt. 
  

Hierna is er een moment stilte en orgelspel.  
 

Losmaking en bevestiging 
Pastoraal ouderling Corry Brouwer en 

ouderling-scriba Linda 
Jongbloed worden 
losgemaakt   uit het ambt. 
Mede-voorzitter van de 

kerkenraad Jan Sybren de Jong 
bedankt hen namens de 
gemeente – dit wordt benadrukt 
door een hartelijk applaus. 
 Daarna worden Hinke 
Meindersma en Elske Posthuma 
bevestigd als pastoraal ouderling 

respectievelijk ouderling-
scriba. Corry Brouwer 
wordt geïnstalleerd als 
niet ambtelijk lid van het 
pastoraal overleg.   

 
De kinderen zijn 
inmiddels terug. Zij 

hebben 
boekjes 
gemaakt voor 
de vertrek-
kende en 
komende 
kerkenraads-
leden die ze 
aan hen 

overhandigen.   
 

Betinking 
Mei elkosr steane wy stil bei it ferstjerren fan ús 
gemeentelid Marten Steringa. It gedicht; 

‘Minsken fan 

foarbei” waard lêzen en der 
waard in kearske foar him yn 
de 
kapel 
brocht.   
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Bloemen en collectes 
De bloemen deze keer 
naar de zo-even 
genoemde ambtsdragers.   
Collectes: 1. 
Pinksterzending Zuid-
Afrika,  
2. kerkelijk werk. 
 
Gezongen wordt lied 825, 
4-5: “Hij meet ons tijd en 
ruimte toe”. 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De voorbeden, het dank- en stil gebed worden 
afgesloten met luisterlied 253, gezongen door 
Eline Segers: “ De zon daalt in de zee”. 
 
Aan het slot klinkt lied 423, 1 en 3: “Nu wij 
uiteengaan, vragen wij God: ga met uw licht 
voor ons uit!”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hierna 
ontvangen we 
Gods zegen.  
 
Na afloop is er 
gelegenheid om 
de vertrekkende 
en komende 
ambtsdragers te 
bedanken en 
verwelkomen. Ook staat de koffie klaar. 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling: Gijsbert Wassenaar 
Diaken:  Jannie Lindeman 
Kinderneven- 
dienst  Hannah Reitsma 
Orgel:   Albert Minnema 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Koster:  Wiebe Brouwer 
Bloemen:  Gina Turkstra 
 
Tekst: AD Foto: SB 


