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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag 18 september 2022   

Startzondag 

 
Welkom  
Vandaag is de start van het winterwerk. De 
Startzondag heeft als thema `Aan tafel!` en dit 

is tevens het jaarthema. 
Buiten regent het; binnen 
is er eerst koffie, thee en 
fris.  De meegebrachte 
bloemen worden in het 
gangpad in vazen 
geschikt en geven een 

feestelijk tintje. Als de 
Brassband zijn warme 
klanken laat horen zoekt 
iedereen een plaats. De 
aanwezige 
gemeenteleden en gasten 
worden van harte welkom 
geheten door de 
ouderling van dienst, 
Gijsbert Wassenaar. Ook 
onze Oekraïense gasten 
worden in het Engels 

welkom geheten en velen die thuis met ons 
verbonden zijn worden gegroet.   
 
Wy begjinne dizze tsjinst mei it sjongen fan it  

iepeningsliet, Lied 55: 2 en 3, út `Tusken 
rein en sinne`: `Wês wolkom allegear en harkje 

nei in moai ferhaal fan Jezus, 
dy`t fan minsken hâldt. Syn 
leafde giet oer hiel de wrâld 
altyd by, by dy en by my` 
 

Bemoediging en groet  
Wij zingen Lied 273: 1 en 5: 
`Loof God, die zegent al wat 
leeft, der hemelen Heer is Hij`. 
 

 
Bij de spontane 
bloemschikking 
Er is hier vanochtend in de 
kracht van `samen` en in de 
kracht van `kleurrijk en toch 
één` een spontane 
bloemenzee ontstaan. Zo 
verschillend als de bloemen 
zijn, zijn wij, mensen. Toch 
horen wij bij elkaar en zijn 
met elkaar verbonden. Hoe 
verschillend ook de potjes 
zijn: in elk potje past een bloem.  
 

It gedicht: `Sneintemoarn`, fan 

Ida Gerhardt, wurdt lêzen troch 
Geertje Talsma   

 
Vandaag vieren wij de start van 
het nieuwe winterseizoen, met als 
thema `Aan tafel!` Ook in de Bijbel 
komen veel tafelverhalen voor. Wij 
komen samen aan tafel rond de symbolen geloof, 
hoop en liefde om onze lichamen, ziel en geest te 
voeden. Dat schept gemeenschap en verbinding. 
 
Wij groeten iedereen die deze dienst online volgt 
en die vandaag met ons aan tafel gaat, in het 
bijzonder Harrie Veenstra die deze dienst mee 
heeft voorbereid maar door ziekte niet aanwezig 
kan zijn.  
 
Wij zingen Lied 27: 1, 3 en 4: `De Heer richt op 
zijn berg een maaltijd aan van spijs en merg, van 
uitgelezen wijnen` 
 

Verhaal uit de Bijbel: `Het feest dat toch 

doorging`, bij Lucas 14 – uit Woord voor Woord – 
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Karel Eykman en Bert Bouman 
 

Het verhaal wordt uitgebeeld door de 

startdienstcommissie. 
Kinderen helpen mee om 
de tafel feestelijk te 
dekken. Ondertussen 
kijken en luisteren wij 
naar het lied `Seis oere 

thús`, vertoond op de 
beamer.  

 
Omdat alle 
genodigden 
verhinderd 
zijn gaan 
kinderen de 
kerk in om 
mensen uit te 
nodigen. 

 
Luisterlied `The table` 

 

Minipreek 
Er zijn verschillende associaties bij het thema 
`Aan tafel!`: - ingrediënten verzamelen die een 
smakelijk gerecht kunnen vormen. Met 
toewijding bereid, zoals deze Startzondag, waar 
wij nu van proeven. - Ook de Stenen Tafelen 
als Bijbels recept voor goed (samen)leven en - 
de tafels die je op school leert.  
Het Bijbels verhaal vertelt over een hemelse 
rekentafel, een oneindige vermenigvuldiging 
van genodigden aan de tafel van het Koninkrijk 
van God. Een tafel van delen, samen, aandacht 
en respect voor al jouw tafelgenoten en voor 
God die onze gastheer is. Dan wordt het een 
tafel waar vrede, gemeenschap en broodnodige 

verbinding wordt geproefd. Aan tafel kunnen wij 
elkaar ontmoeten in wie wij zijn en niet in wie wij 
zouden moeten zijn. Iedereen hoort erbij. Het is 
één grote oefening in 
navolging van 
Christus om plaats te 
leren maken in de 
herberg, omdat de 
kerk van Christus 
geen besloten clubje 
is. Wij zijn één als 
genodigden aan de tafel van de Heer, in Christus 
naam, om te proeven van wat wij ontvangen en 
om zelf in te brengen. Kom aan tafel! Kom delen! 
Je wordt er rijker van! 
Dat het dit seizoen overal mag gebeuren, op 
zondag én door de week: elkaar zien en 
ontmoeten. Iedere stem geeft klank aan het ene 
koor. De klokken, sy sjonge foar ús, hjir, altyd 
thús! 

 
Luisterlied: Lied 388, gezongen door Leona 

Philippo 

 
Om te delen 
 
Mededelingen en 
collecte 
De ouderling van dienst heeft 
een aantal mededelingen: - de 
bloemen gaan als groet van 
onze gemeente naar de familie 
Veenstra in Wytgaard  
De bestemming van de 
collecten:  
1e: Kerk in Actie – Zending Syrië  
2e: Kerkelijk werk 
 
De eerste 
collecte wordt 
toegelicht 
middels een 
presentatie op 
de beamer. 
Tijdens de 
collecte speelt 
de Brassband.   
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Highlights nieuwe 
jaarprogramma 

Hannah Reitsma vertelt over het 
nieuwe jaarprogramma, namens 
de Commissie `Focus op het 
jaar`. Verschillende onderdelen 
worden belicht onder `Samen 
tafelen` - bekend maakt bemind. 
Ieder die dat wil kan zijn of haar 
naam zetten bij een activiteit.   
 
 

Hierna bidden wij 
Na het stil gebed zingen wij Lied 886: `Abba, 
Vader, U alleen, U behoor ik toe` 
 

Wij zingen het Slotlied, Lied 63 – Lieten fan 

leauwe en langstme – krúspuntbondel: `Gean 
yn frede hinne, gean en lit it sjen, dat wy `n 
mienskip binne fan Gods minskebern` 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zending en zegen 
Thuis en in de kerk ontvangen wij 
de onmisbare zegen van de Heer.  
 
Na de dienst blijft ieder nog voor 
een gezellige nazit en een 
proeverij van hapjes en drankjes. 
De vaasjes met bloemen mogen 
mee naar huis worden genomen. 
 
Medewerkers: 
Voorganger:  Da. Wiebrig de Boer-Romkema                                                
Ouderling:  Gijsbert Wassenaar 
Diaken:   Folkert Jongbloed 
Koster:  Janny Veenstra 
Beamer:  Gerrit de Vries 
Camera:  Elizabeth Mozes 
Bloemen:  Geertje Talsma 
Muzikale begeleiding: Brassband Wurdum 
M.m.v. Commissie Startzondag: 
 Jannie Lindeman, Dick en Truus Sterrenburg,  
                Harrie en Jannie Veenstra, Hâns Romkema, 
                Frieda Wijbrandi en Wiebrig de Boer-Romkema 
Verslag: CBB Foto: SB 
 
 


