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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Âldjierstsjinst 

WOENSDAG 31 DECEMBER 2008 

 
Orde van Dienst 
It iepeningsliet is psalm 90: 1.  
“Jo hawwe, o Hear, fan lang ferfleine dagen in 
hinnekommen west foar staach nei stagen” 
 
Nei de groet en bemoediging folget it gebed op 
é drompel.  
Wy sjonge de ‘âldjierspsalm’ 90 fers 3 en 6. 
 

It neamen en betinken fan de nammen 
fan dyjinge dy’t yn 2008 ferstoarn binne yn de 
Protestantske Gemeente fan Wurdum e.o. en 
yn de doarpen Swichum en Wurdum.  
Songen wurd:  
De minsken 
fan foarby,  
se binn’ noch 
yn ús tinken.  
De minsken 
fan foarby 
har nammen 
sille klinke. 
Wy bringe ús te binnen 
de wurden en de sinnen 
hoefier yntusken by ús wei  
se binn’ ús noch sa nei.  
 
Wy betinke de minsken dy’t stoarn binne en 
brâne ien gedachtenisljochtsje foar elk fan 
harren.  
De famylje is útnoege om sels it kearske oan te 
stekken.  
 
Siene de Vries 31 maart    Ljouwert   85 jier. 

 
Hiske Offringa- 
v.d.Velde 22 april     Ljouwert    80 jier.  
 
Cor Reitsma 26 april     Opende       95 jier.  
 

 
Minke Abma- 
Hernamdt       11 juli    Wommels    77 jier. 

 
Hinke Draaisma      21 sept.    Reduzum   30 jier 

 
Janna Dijkstra- 
Groenhof.       16 oktober   Rolde    83 jier 
 
Sipke Koopmans      13 nov.       Wurdum     71 jier 
 
Franskje de Boer- 
De Jong                    18 nov.       Ljouwert     85 jier         

   
Dernei wurd noch ien kearske oanstutsen foar al 
dyjinge dy’t hjir jûn net neamd 
wurde kinne mar dy’t wy sels yn 
ús hert betinke.  

 

Wy sjonge út 
Tuskentiden 
248:  
“Hear no’t wy 
hjir hjoed 

betinke, 
fan wa’t wy sa holden ha, 
-yn ús hert har nammen klinke 
en ‘t gemis dat pleaget sa- 
kom mei leafde nei ús ta. 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Mattéus 6: 19-24 
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Verzamel jezelf geen schatten op aarde: mot en 
roest vreten ze weg en dieven breken in om ze 
te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar 
vreten mot noch roest ze weg, daar breken 
geen dieven in om ze te stelen.  
 
Preek: 
Dit is een ingetogen dienst. Gevoelens van 
dankbaarheid en verdriet zijn sterk aanwezig. 
Bij terugkijken zijn er de mooie momenten. De 
herdenking van de doden geeft deze sfeer. En 
toch… de zoon van de predikant vroeg zich af 
waarom ook de kinderen die geboren zijn niet 
worden genoemd…. Dat is iets om op terug te 
komen.  
Maar ook nu mag vooruit worden gekeken. De 
kredietcrisis laat zien waar het vaak om draait. 
Groei, winst, meer geld verdienen… en weinig 
aandacht is er voor de armoede, het milieu. 
Wellicht komt nu de tijd om te leren. Welzijn 
gaat boven winst.  
Geen schatten hier op aarde tellen maar je 
schatten in de hemel, die tellen. Dat is waar je 
hart is.  
8000 miljard euro is in de economie gestoken. 
Ontwikkelingshulp leverde te weinig op… Een 
socialistische minister wordt met applaus 
binnen gehaald.  
Maar wat is jou schat? 
Waar gaat het om in je eigen leven? 
Salomo vroeg niet om rijkdom maar om 
wijsheid. En wat doen wij? 
Kunnen we onze naaste / God onder ogen 
komen?  
Hebben we onze naaste lief? Staan we recht in 
het leven? Dat we met wijsheid leven mogen.  
Folle Lok en Seine in 2009.  

 
Na de stilte 
speelt Klaske 
Deinum op de 
piano, speelt 
Jornt Wagenaar 
gitaar en zingt 
hij met Hinne 
Wagenaar het 
lied van Gerrit 
Breteler: 

“Lit ús dêrom drinke”.  
 

Dienst van het Delen 
Collecte is voor de kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De gebeden worden afgesloten met  het zingen 
van het onze Vader:  
“God fan fier en hein ú Heit,” 
 

 Bloemen 
De bloemen gingen naar Hinne en Sietske 
Wagenaar  
Het bloemstuk was gemaakt door Loeky van 
Lune 
 

Seine 
Wy sjonge: 
“Hear wês 
mei ús 
oant in 
oare kear”. 
Hjirnei krije 
wy de 
seine. 
 
 
 
By de útgong binnen 
oaljekoeken fan de 
foedselbank.  
 
 
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds.Hinne Wagenaar 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen:  Hinke Meindersma 
   Jannie Lindeman 
Met medewerking van het Praethuys.  
 


