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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Oudejaarsdienst 31 december 2009 

 
Dienst van de voorbereiding 
We beginnen de dienst met het zingen van  
psalm 84, 1 en 2 in het Fries: 
 

Hoe leaflik is jo hûs o Heer, 
de wenning der’t jo namme klear 
ta klinken komt foar alle minsken. 

 

Groet 
Dominee Hinne Wagenaar groet ons allen met 
de woorden: 
“De Hear sil by jim wêze” en de gemeente 
antwoordt  met “de Hear sil jo bewarje” 
 

We lezen ter inleiding op het herdenken van de 
overledenen psalm 90 en daarna zingen we 
psalm 90 vers 1 en 6. 

“geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
Wij zijn in uw ontferming opgenomen”. 

 
Janke Abma leest een mooi gedicht voor over 
het missen van een geliefde dat alle seizoenen 
weer terug komt. 

 
It neamen en betinken fan de nammen 

fan dyjinge dy’t yn 2009 ferstoarn binne yn de 
Protestantske Gemeente fan Wurdum e.o. en  
 

 
yn de doarpen Swichum en Wurdum. We sjonge: 
 

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. 

 
 

Aansteken van de kaarsjes 
Voor een ieder die is overleden staat er een klein 
lantaarntje. Bijna een zelfde als tijdens het  
adventsproject. Het straalt verbondenheid uit en 
licht! Er is veel familie aanwezig en zij steken vol 
liefde en verdriet het kaarsje aan voor diegene 
die zij moeten missen en gedenken. 
 
Riemke van der Meer-Okkema, 
(† 13 januari) 
 

Wippie Wobbes-Veenstra, 
(† 6 februari) 

 

Gerlofke van der Land-van der Zee 
(† 16 februari) 

 

Janke (Janny) Halbersma-Veenstra 
(† 24 februari) 

 

Jitske Kramer, 
(† 25 februari) 

 

Tjitske Nauta-v.d. Goot, 
(† 29 maart) 
 

Willemke Dijkstra-Rinsma, 

(† 30 maart) 
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Martha de Jong-Zwanepol, 
(† 22 juni) 

 

Neeltje de Jong-Borger, 
(† 29 juni) 

 

Gerrit Jongbloed, 
(† 08 juli) 

 

Sjoerd van der Woude 
(† 31 juli) 

 

Daarna zingt het kwartet samen met de 
gemeente het lied : 

“Hear, no’t wy hjir hjoed betinke”. 
Het is een prachtig lied wat vol emotie 
gezongen wordt en waar velen een traan bij 
laten. Wat is muziek toch belangrijk bij 
momenten van verdriet! 
 

Dienst van de schriften 
Lezing: Romeinen 12, 9-21  
“Laat uw liefde oprecht zijn. 
Verafschuw het kwaad en wees het 
goede toegedaan.” 
 

Na de overdenking luisteren we een CD van 
Amanda Stydom. Zij zingt een prachtig lied in 
het Zuid Afrikaans : 
 

Vader God U kent my naam 
my binnegoed en buitestaan, 

my grootpraat en my klein verdriet 
my vashou aan als wat verskiet. 

 
Alle pelgrims keer weer huistoe 

elke swerver kom weer tuis 
ek verdwaal steeds op die grootpad 

soekend na U boardinghuis 

 

Dankgebed: 
 

We bidden met elkaar en zingen als afsluiting   
 

“God fan fier en hein ús Heit, 
dat wy hilligje jo namme, 
ûnder us sa faak untwijd 

troch jo eigen bern beskamme. 
 
 
Aan het einde van de dienst zingen we met 
elkaar het slotlied:  
“Hear wês mei ús oant en oare kear”  en  na de 
zegen gaan we de donkere nacht in die een paar 
uur later verlicht wordt door het vele vuurwerk. 
Deze dienst werd door 
velen ervaren als een 
warme en goede dienst. 
We hebben als dorp onze 
geliefden op een goede 
manier herdacht. 
 

De bloemen blijven op 
de tafel staan. 
 
Het bloemstuk is gemaakt 
door Gina Turkstra. 

 
 
Medewerkers: 
 
Voorganger:  Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Medewerkers: : Neeltsje Hellinga en Ettsje  
  Posthuma 
Kwartet:  Linda Jongbloed, Geartsje van 

der Meer, Teake Posthuma en 
Dick Sterrenburg. 

 


