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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
 

Avonddienst Oudjaar 31 december 2012 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst, 
Corry Brouwer, heet 
iedereen welkom, in het 
bijzonder familie van de te 
herdenken overledenen in 
2012. Na het openingslied 
gez. 1: 1-4 “God heeft het 
eerste woord” volgt de 

groet, de bemoediging en het gebed op de 
drempel, waarin ds. 
Gerrit de Haan ons 
voorgaat.  
Blijheid en verdriet; 
we maken de 
balans op van het 
afgelopen jaar. 
Weten waar we 
staan. 
Wij zingen gez. 

299: 1-7 “Voor alle heil’gen in de heerlijkheid”). 
Wat een voorrecht om begraven te worden bij 
een kerk en om te leven naast de doden. Om 
samen te wachten op de grote dag. 

Ter inleiding van het noemen 
en herdenken van de namen 
van  de overledenen in 2012 uit 
de Prot. Gemeente Wirdum e.o. 
en uit de dorpen Swichum en 
Wirdum wordt gezongen “De 

minsken fan foarby” van Hanna Lam door het 
kwartet met pianobegeleiding.  
De gestorvenen worden herdacht door het 

noemen van hun naam, waarna 
familie van de overledene een 
gedachtenislichtje ontsteekt 
voor hem of haar die zij in het 
bijzonder herdenken. In 2012 
zijn dit:  

 

 

Stijntje Vroom-Jongeling  
  † 12 febr.  86 jaar te Leeuwarden 
 

Kerst Offringa   

† 29 mei  77 jaar te Wirdum 
 

Rinske Bergstra-Van der Meer  
† 4 juli   95 jaar te Hurdegaryp 

 

Gerlof Kuperus 
  † 4 okt.    71 jaar te Wirdum 
 

Tjibbele Doekle van der Werff  

† 27 dec.  75 jaar te Wirdum 
 

Voor alle niet 
genoemde 
overledenen wordt 
door Ettje 
Posthuma een 
grote kaars 
aangestoken. 

Daarna leest  
zij een gedicht 
voor: “…..hun 
geest, kracht, 
denkvermogen, 
goedheid leeft 
voort in die hen 

kenden, opdat hun 
geest nooit 
vergaat.”  
Het herdenken 
wordt afgesloten 
met het zingen van 
het prachtige lied  
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“Hear, no’t wy 
hjir hjoed 
betinke”,  
de eerst twee 
coupletten door 
het kwartet, de 
laatste vier 
coupletten door 
allen. 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Genesis 1: 1-27 over de schepping 
door Corry Brouwer.  
2e lezing: Openbaringen 21: 1-4 over het 
nieuwe Jeruzalem door ds. de Haan. 
Orgelmuziek aansluitend bij de laatste 
Bijbellezing. 

 
De preek gaat over de 
schepping en de 
herschepping. Ds. de 
Haan verhaalt een oude 
Joodse legende over 
Adam en Eva, waarin 
Adam in één dag de adem 

ingeblazen krijgt, namen aan dieren geeft, Eva 
krijgt toebedeeld, in de fout gaat en verdreven 
wordt uit de hof. Leven is ademen: de wereld in 
je opnemen; geniet ervan! 
De legende laat vrijheid en verantwoordelijkheid 
zien. Regels zijn  gesteld om te leren leven met 
grenzen. Ken ik mijn grenzen? Zijn we 
afgelopen jaar afgeweken van ons levensdoel? 
Nu maken we de balans op.  
In de legende slaat zelfbewustzijn om in angst 
na de verdrijving. Adam en Eva huilen samen; 
ze geven elkaar niet de schuld, zoals in het 
Bijbelverhaal. Na de nacht komt een nieuwe 
dag. De dood heeft niet het laatste woord.  
Als gemeente kunnen we samen huilen en 
lachen. We gaan rechtop over de drempel: de 
tuin van Eden is de tuin van heden. God betaalt 
de rekening van onze balans. 
Amen. 
Na stilte volgt muziek.  
 

Dienst van het Delen 
Mededelingen door de 
ouderling van dienst: 
De bloemen gaan naar 
Pytsje Wijnsma van de 

Lytse Buorren. 
Er is één collecte: oudjaarscollecte.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed 
Een Luthers gebed wordt afgesloten met het 
gezongen Us Heit (Tuskentiden 229). 
Enkele afsluitende woorden; wij maken de balans 
op allerlei vlakken op.  
Tot slot zingen we “Hear, wês mei ús oant in oare 
kear”, alle vier coupletten. 
 

Heenzending en Zegen 
De zegengroet wordt afgesloten met het driemaal 
gezongen Amen. 
 
Na afloop van de 
dienst kan de 
familie het 
aangestoken 
herdenkingslicht en 
een vaas met 
bloem en een kaart 
meenemen naar 

huis. 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:  ds. Gerrit de  
 Haan 
Orgel / piano: Klaske  
 Deinum 
Kwartet: Linda Jongbloed, 
 Gearstje van der  
 Meer, 
 Sake Mink, 
 Teake Posthuma 
Voorbereiding: Ettje Posthuma, 
 Neeltje Hellinga 
Ouderlingen: Corry Brouwer, 

Sándor Weerstra 
Diakenen: Hinke Meidertsma  
 Tjitske Visser 
Koster: Teake Posthuma 
Bloemen: Gina Turkstra 

 


