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              R.K. PAROCHIE MARIA TENHEMELOPNEMING  WYTGAARD 

   PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM E.0.  

              Woensdag 6 november 2013 te Wytgaard 

     
DANKDAG VOOR GEWAS EN 

ARBEID 

THEMA “BEPERKT HOUDBAAR” 
Op het voorblad van de liturgie staan een 
verschrompelde appel en peer afgebeeld. 
 

Opening 
De bel klinkt en beide voorgangers betreden de 

kerkzaal. Wij zingen “Zolang er mensen zijn op 
aarde” (5 coupletten).  

 
Pastor Susan Boukema verzorgt zingend 
samen met het koor de liturgische opening. 
In het welkomstwoord wijst de pastor ons erop, 
dat de kerkzaal al is ingericht voor een 
rouwdienst voor de volgende dag. Wij mogen 
dankbaar zijn voor elke dag die ons wordt 
gegeven. 
 
 

 

Lezingen 
Ds. Wiebrig de Boer leest na een korte toelichting 
1 Kronieken 29: 10-16. 
“…..Alles is van u afkomstig, en wat wij u 
schenken komt uit uw hand…….” 
Het koor zingt 4 coupletten “Alle wûnder om ús 
hinne” (ook vanuit de gemeente wordt hier en 
daar meegezongen). 
Pastor Boukema leest Matteus  6: 25-34. Uit 
respect voor 
het heilig 
evangelie 
luistert de 
gemeente 
staand. Deze 
lezing eindigt 
met de 
woorden: 
“Maak je dus 
geen zorgen 
voor de  
dag van 
morgen, want 
de dag van 
morgen zorgt 
wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen last”. 
Wij zingen “De God fan leafde”.  
 

Meditatie 

Ds. De Boer vertelt nog eens van de perenboom 
in de tuin van haar pastorie. Ds. Hinne 
Wagenaar, als vorige bewoner, zou de boom 
willen omhakken, maar gaf die nog een jaar de 
kans. En ook nu weer blijkt dat juist te zijn 
geweest: een overvloedige vruchtopbrengst. Niet 
te gauw het stempel “beperkt houdbaar” 
hanteren. Dankbaar voor de vruchten van het 
land, dat we mogen leven en ons leven mogen 
delen met anderen. 
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Zorg bij veel 
mensen, 
zonder werk 
of dreiging 
zonder werk 
te komen. Het 
gevoel dat je 
op de 
arbeidsmarkt 
beperkt 
houdbaar 
bent. Te oud 
boven 45 
jaar? Hoe kun 
je blijven 

geloven in God, in de medemens en in jezelf? 
De houdbaarheidsdatum van het geloof in God 
lijkt meer en meer verstreken. 
Jezus zegt maak je geen zorgen. 
Geruststellend, maar die uitspraak kan ook 
ergerniswekkend overkomen. Deze tekst is 
echter geen ontkenning van zorgen, maar een 
oproep om niet te verdrinken in zorgen. 
Koning David weet ondanks veel te moeten 
loslaten, het danklied te vinden. In de Bijbel zijn 
alle mensen in tel. God houdt ons onbeperkt 
vast! 
De meditatie wordt besloten met een gedicht 
van ds. Ivo de Jong: “Ik zoek u met gesloten 
ogen…..” Amen. 
 
Na de meditatie een korte stilte. 

 

Dienst van gebed 
en delen 
Pastor Boukema 
ontbrandt de wierook, 
terwijl het koor zingt 
“Laat ons gebed mogen 
stijgen”. 
Voorbeden voor de 
wereld, voor alles wat 
groeit en bloeit, voor de 
dieren, voor de mensen, 
worden wisselend 
uitgesproken door 
Baukje Schaafsma en 
Arie Dol, steeds 
afgesloten met het 
zingen van “Wanneer ik 

roep tot u, verhoor mij o Heer”. De voorbede 
wordt besloten met het zingen van “Abba Heit” (3 
coupletten). 
 
De collecte is deze avond bestemd voor de 
Voedselbank. Tijdens de collecte zingen we 
“Handen heb je om te geven” met het refrein 
“Open je oren om te horen, open je hart voor 
alleman”. 
 

Heenzending en Zegen 
De zegen wordt uitgesproken door pastor 
Boukema.  

Het slotlied is “Dankt, dankt nu allen God” (3 
coupletten). 
Zoals de dienst begon, klinkt ook aan het eind de 
bel. 
 

Medewerkers 
Voorgangers:  
pastor Susan Boukema-Koopman 
ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Medewerking: 
Ceciliakoor o.l.v. Jos Jongma 
Werkgroepleden: 
Arie Dol, Hannie Jaspers, Baukje 
Schaafsma, Tjitske Visser   


