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                   PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Oudejaarsavonddienst 
 31 december 2013

Dienst van de voorbereiding 
Op deze 
laatste dag van 
het jaar komen 
veel gemeen-
teleden en 
dorpsgenoten 
naar de kerk. 
Ouderling van 
dienst, Alie 

Bouma, heet iedereen van harte welkom, in het 
bijzonder familie van de te herdenken 
overledenen in 2013.  
Wij zingen het openingslied, Gezang 483: 1: 
`Gij die alle sterren houdt in uw hand 
gevangen`. Na groet, bemoediging, stil gebed 
en gebed op de drempel wordt Psalm 121 
gelezen uit `150 psalmen vrij` van Huub 
Oosterhuis. 
Hierna zingen wij Psalm 90: 1 en 2:`Gij zijt 
geweest, o Heer, en Gij zult wezen de 
zekerheid van allen die U vrezen`. 

 

Inleiding op de 
herdenking 
 
 
Gedicht bij de 
bloemschikking: 

Voorbij de wolk van mijn verdriet 
licht jouw gelaat soms even op. 
Je bent ver weg en toch dichtbij, 
het licht dat jou omgeeft is ook in mij 
wanneer ik bid: 
ik geloof in de Liefde 
ik geloof in het Leven 
ik geloof in het Licht 
waarin jij woont voorgoed. 
 

Voorbij de wolk van mijn verdriet 
raakt tijd de eeuwigheid. 
 
Wij zingen een 
gebed: Lied 199 
uit het nieuwe 
liedboek. 
Solo:  
Koester de namen 
die wij hier 
gedenken, 
dat zij geborgen 
zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn 
bij U en bij ons. 
 
Allen: 
Laat de zon van 
uw aangezicht 
over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 
Wij noemen de namen van de gestorvenen, 
waarna de familie wordt uitgenodigd om een 
kaars aan te steken voor hun dierbare. 
Tijdens deze dienst worden herdacht: 
 

Johan van der Mei 
   † 16 januari 73 jaar 

Sybo Lambertus de Groot 
   † 18 februari 81 jaar 

Baukje Johanna Tiekstra 
   † 25 maart 76 jaar 

Willem Grovenstein 
   † 30 maart 73 jaar 

Roelie Jansen-Goïnga 
   † 5 mei  93 jaar 

Sake Mink 
   † 10 oktober 70 jaar 
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Gerritje Mozes-van de Lageweg 
  † 19 november 75 jaar  

Janke van der Veen-Zijlstra 
   † 3 december 86 jaar 

Aukje van der Meulen-de Haan 
   † 26 december 81 jaar 

 
Voor alle niet genoemde 
overledenen wordt tenslotte een 
kaars aangestoken en het gedicht 
`Afscheid nemen` van Diettrich 
Bonhoeffer wordt gelezen door 
Klaaske de Boer. 
 

De 
herdenking 
wordt 
afgesloten 
met het 
ontroerende 
Lied 248: 
`Hear, no`t 
wy hjir hjoed 
betinke` uit 
de bundel 

`Tuskentiden`: 1,3,5 solo en 2,4,6 allen.   
 

Dienst van het Woord 
Gebed 
 
Lezing: Romeinen 12:9-21 
 
Wij zingen Gezang 481: 3 en 4: `Leer ons het 
goddelijk beleid der liefde te beamen`. 
 

Meditatie 
Het woord `selfie` is het woord van 2013 
geworden. De ik-gerichtheid viert nog steeds 
hoogtij; toch lijken we weer meer verbinding te 
zoeken. Op de drempel naar het nieuwe jaar 
klinken de oude woorden van Paulus in de brief 
aan de Romeinen: Heb elkaar lief. Acht de 
ander hoger dan uzelf. Er wordt niet gevraagd 
om jezelf over te slaan; je mag er zelf ook zijn. 
Zoals in de tien leefregels in een notendop: 
houd van God en van je naaste als van jezelf. 
Paulus gaat verder: `Wees verheugd door de 
hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u 
tegenspoed ondervindt en bidt onophoudelijk`. 
Verdriet en onmacht kan lang duren en zwaar 

zijn. Soms willen anderen graag dat je weer 
verder kunt. Maar je voelt zelf het beste wanneer 
je achter je kunt laten wat niet meer terug komt. 
Bid onophoudelijk dat je in Gods hoede vaste 
grond mag vinden. Dat je weer rust vindt op de 
bodem van je ziel. `Wees blij met wie zich 
verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft`. 
Wees er voor elkaar, met oprechte aandacht, met 
woorden en met stilte. Want dat geeft diepe 
verbondenheid in de gemeenschap van kerk en 
van dorp. Dat is elkaar liefhebben, niet als `selfie` 
maar in verbondenheid met elkaar. Dat doet 
goed want: `In libben sûnder leafde is in libben 
om `e nocht`. In het goede, het innig liefdevolle, 
valt er iets te proeven van de liefde van de 
Eeuwige. Laten we zo de nacht 
ingaan, het nieuwe jaar in. Amen. 
 

Stilte  
 
Muziek  
`Lit ús dêrom drinke` fan Gerrit Breteler 

 
Dienst van het delen 
De ouderling van dienst heeft een aantal 
mededelingen. De bloemen gaan naar dhr. en 
mevr. Steringa aan de Jacob Algerasingel. 
Er is één oudejaarscollecte. 
 
Wij zingen Gezang 446: 1,2,5,6 en 7: `O Jezus, 
hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in `t 
oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij 
reddend voor`. 
 
Na de gebeden zingen wij ons slotlied, Gezang 
397: 1,3,5 en 6: `O God, fan âlds ús hope en hâld 
yn nacht en stoarmgebrûs ús treast en taflecht yn 
`e wrâld en ivich ús tehûs`. 
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Heenzending en zegen 
De zegen wordt afgesloten met het gezamenlijk 
gezongen `Amen`. 
 
Medewerkers 
Voorganger:           Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Klaske Deinum   
Ouderling  
       van dienst: Alie Bouma 
2e ouderling: Corry Brouwer 
Diakenen: Hinke Meindersma 
                                Wiebren Jongbloed 
Commissie oudejaarsavonddienst: 
   Iepie Lindeboom 
   Klaaske de Boer 
Zang:  Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
   Linda Jongbloed 
Koster:  Drees Visser 
Bloemen:  Lies de Jong 


