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              PROTESTANTSE GEMEENTE 

        Wirdum Fr e.o.  
      Zondag, 26 juni 2022 - 09.30 uur inloop 

Oecumenische openluchtviering 

 

 

Begin 
Onder een stralende hemel 
betreden de bezoekers de 
prachtige tuinen van 
Camstrastate.   De 
meegebrachte tuinstoelen 
worden uitgeklapt en dan is 
er tijd voor koffie en 
ontmoeting. Blijde gezichte 
alom, ontmoeting-en met 

oude 
bekenden, 
herinnerin-
gen die 
worden 
opgehaald. 
Plezierig zijn 
ook de 
nieuwe 
gezichten, 
die zich 
gemakkelijk 
mengen in 
de drukte. 

De 
Brassband 
Wirdum zorgt 
voor 
muzikale 
omlijsting. 
Langzamer-
hand zoekt 
ieder zijn of 
haar plekje, 
waarna de 

dienst begint. Het toepasselijke openingslied is  
“Morning has broken”. Tekst van het 2e couplet:  

Dauwe oer de ierde, sinne fan boppen, 

Hearlike hoftún, rook fan alear. 
Tank foar de beammen, blommen en fruchten 
Al wa’t hjir omrint, moetet de Hear. 

 
 
 
 
 
 
 
Groet, inleiding, Kyriëgebed 

Na de groet staan we er 
kort bij stil dat het al 
weer een paar jaar 
geleden is dat we deze 
dienst konden vieren. 
Corona stak een spaak 
in het wiel. Wat een 

voorrecht dat we elkaar in deze 
omgeving weer kunnen treffen.   
Het Kyriëgebed wordt 
uitgesproken door voorganger en 
gemeente. Aansluitend  zingen 
we de 

lofzang “Zing voor 
Gods licht” (Liederen 
en gebeden uit 
Iona@Glasgow, nr 6, 
melodie: Lof zij de Heer). 
 
Verhalen 
We luisteren naar 
het verhaal Vrouwtje 
Hart -  een vrouwtje 
met een groot hart, 
die het belangrijk 
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vond om goed te zijn voor anderen. Ze gaf 
zoveel weg aan anderen dat ze zichzelf vergat. 
 
Na dit prachtige verhaal gingen de kinderen 
enthousiast aan de slag met zonnebloemen. 
De lezing komt uit Markus 8: 22-25: de 

genezing van een blinde. Jezus 
deed wat speeksel op de ogen 
van de blinde, legde zijn 
handen op en vroeg: “Ziet u 
iets?” Hij begon weer te zien en 
zei: “Ik zie mensen, het zijn net 
bomen, maar ze lopen rond.”   
 
 

Preek 
In de overdenking zijn we getuige van een 
gesprek tussen twee bomen – geïnspireerd 

door het 
wandelende 
bos in 
Leeuwarden. 
Plaats van 
handeling: 
binnen in de 

Grote Kerk van Leeuwarden. De bomen vragen 
zich af of mensen wel beseffen, dat in zulke 
gebouwen hun eeuwenoude spirituele wortels 

liggen. En 
of ze 
zingeving 
niet 
inleveren 
voor plat 

vermaak en economische belangen als 
nieuwe godheid. Zien mensen niet dat 
bomen aandacht nodig hebben? Blijven 
mensen hun ogen sluiten, omdat 
ontkennen van de werkelijkheid zo 
gemakkelijk is als je alleen je eigen 
belangen wilt dienen? Veel bomen en 
bossen zijn inmiddels verdwenen., de 

biodiversiteit holt achteruit. Hoe belangrijk is het 
niet om spiritueel geworteld in de aarde, met de 
voeten in de klei, hart en handen uitgestrekt 
naar de zorg voor de aarde, te leven, uit zorg 

voor ons 
ontvangen 
leven.  
 
Hierna 
speelt de 
brassband.  

 
Bomen 
Na een korte instructie gaan de 
bezoekers op zoek naar de boom, 
die op het programmaboekje staat 
welke ze bij binnenkomst hebben 
gekregen. Aan de hand van een 
tiental vragen ontspinnen zich 
gesprekken over duurzaamheid, 
het klimaat en de rol en invloed van onszelf, 
van de kerk en van het dorp daarbij. Hoewel de 
discussies nog lang niet zijn afgerond, zoeken 
we op een gegeven moment onze stoel weer 
op. 
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De kinderen zijn inmiddels terug. 
Elk heeft een pot met een 
zonnebloem bij zich, die ze thuis 
in de tuin kunnen planten. 
 
Het gedicht “Leven als de 
bomen”, van Hans Bouma wordt 
voorgelezen.   
 
Bloemen en collectes 
De 
bloemen 
gaan deze 
keer naar 
Durk en 
Hannah 
Reitsma, 
als dank voor ons verblijf op deze 
prachtige plek. 
 
 

Collectes: 1. Project 
Ethiopië - Kalkidan 
Wedman geeft hier samen 
met haar zus Meheret een 
toelichting op. Binnenkort 
gaat het gezin Wedman 
naar Ethiopië om daar de 
opbrengst van haar actie te 
bestemmen voor 
weeshuiskinderen.   
De 2e collecte is bestemd 

ter bestrijding van de onkosten van deze 
viering. 
 
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 het gezamenlijk 
gezongen ”Onze Vader” op 
de melodie: I “m sailing”. 
 
Het slotlied is lied 247 “Ga 
met ons mee” op de melodie 
van Blijf mij nabij. 
 
Hierna 
ontvangen 

we Gods zegen.  
 
Na afloop is er 
gelegenheid 
na te praten 
onder het 
genot van 
frisdrank.  

 
 
 
 
 
Medewerkers 
Pastores  Germa Kamsma-Kunst en Wiebrig 
                             de Boer-Romkema 
Muziek:  Brassband Wirdum 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
En verder  leiding kindernevendienst 

de commissie openluchtdienst: 
de bakkers en schenkers. 

Tekst: AD.   Foto’s: ROB 


