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                PROTESTANTSKE GEMEENTE 

Wurdum Fr e.o. 
Aldjierstsjinst 31 desimber 2011 

 
Welkom 
Zoals gebruikelijk zijn veel mensen op 
oudejaarsavond naar de kerk gekomen om met 
elkaar afscheid te nemen van 2011. In dat jaar 
hebben we veel meegemaakt, fijne 
gebeurtenissen maar ook verdriet. In deze 
dienst zullen we samen stilstaan bij het 
overlijden van hen, die het afgelopen jaar 
binnen onze gemeente en in de dorpen 

Swichum en 
Wirdum zijn 
gestorven 
Ouderling 
van dienst 
Sándor 
Weerstra 

heet iedereen welkom. Hierna zingen wij 
Gezang 483: 

Gij die van alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 

Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 

Ach ons hart 
is verward 

leer het op uw lichte  
hoge rijk zich richten.  

 
Groet 
Dûmny Hinne Wagenaar groetet ús mei de 
wurden:  

“De Hear sil by jim 
wêze”.  
Wy antwurdzje:  
“De Hear sil jo 
bewarje” 
 

Wij zingen (bij 
Psalm 90): “U bent 
er, Heer, nooit niet 

geweest.” 
  

 
It neamen en betinken fan de nammen 
As ynlieding op it neamen en betinken fan 
dyjingen dy’t yn 2010 ferstoarn binne yn ús 
gemeente en de doarpen Swichum en Wurdum 
sjonge wy:  

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 kaarsen 
Wij bedenken de mensen die zijn overleden en 
branden een gedachtenislichtje voor elk van hen. 
De familie is uitgenodigd om zelf het kaarsje aan 
te steken.  
 

Wybren Rinze Bouwma, 

(† 26 februari) 
 

Wietze de Jong, 
(† 17 april) 
 

Iepie de Vries-de Jong, 
(† 4 mei) 
 

Benjamin Nauta,  
(† 18 juni) 
 

Ruben Holwerda,  
(† 8 juli) 
 

Gijsbert Johannes Lettinga, 
(† 11 juli) 
 

Sytse Bloem. 

(† 17 september) 
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Als laatste  wordt een kaars aangestoken voor allen,  
die hier vanavond niet kunnen worden genoemd  
maar die wij zelf in ons hart gedenken.   
 

Dêrrnei sjongt it kwartet mei de gemeente it 
lied: 

“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 ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lezing en Preek 
Lezing: Prediker 11. 
Daarin word je opgeroepen om deel te 
nemen aan het leven, “het licht is een genot”. 
  
De tekst van vanavond gaat over de jonge jaren 

en kent twee gedeelten. 
Er is veel nagedacht over 
de betekenis van de 
eerste woorden van 
Prediker 11: “Werp je 
brood uit over het water, 
want je vindt het later 
weer terug.” Ds. Hinne 
Wagenaar denkt dat de 

eerste verzen gaan over het zaaien van graan. 
Daar zit altijd een risico aan vast, je weet nooit 
hoe het uitpakt. Toch zaai je het beste wat je 

hebt. Prediker zegt: als je leeft moet je durven en 
vertrouwen; je moet niet altijd bang blijven. De 
verzen 7 en volgende willen zeggen, volg de weg 
die je wilt gaan. Gun je ogen wat ze wensen. 
Leef, voor het te laat is. Dit is geen oproep tot 
roekeloosheid. Nee, onthoud bij alles wat je doet 
dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Velen 
hebben met verdriet en teleurstelling te kampen. 
En toch, zegt Prediker, laat je daardoor niet 
afhouden van het leven. Durf te leven, ook in 
2012, en God zal bij je zijn. 
 
Wy harkje nei in liet fan Gerrit Breteler: “Lit ús 
dêrom drinke”:  

Foar alles is in oere, 
foar alles is in tiid. 

Alles giet nei’t selde plak 
mei as sûnder striid.  

 
Tankgebed en Seine 
We bidde mei elkoar en sjonge dêrby as 
ôfsluting:   

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

troch jo eigen bern beskamme. 

 
Oan de ein fan de tsjinst ûntfange wy de seine 
fan de Hear.  
 
Meiwurkers: 
Foargonger:      ds. Hinne Wagenaar 
Oargelist:      Klaske Deinum 
Koster:       Teake Posthuma 
Alderling fan tsjinst: Sándor Weerstra 
2e âlderling:     Arie Dol 
Diakens:                  Alie Kalsbeek en  
                                Jannie  Lindeman  
Praethuys: :     Neeltsje Hellinga en  
                                Etsje Posthuma 

Kwartet:      Linda Jongbloed, Geartsje van    
                             der Meer, Teake Posthuma en    
                             Sake Mink. 


