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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag 2 november 2014 Allerzielen 

 
In de hal van de kerk worden we welkom 
geheten door enkele ambtsdragers en wordt de 
liturgie en een folder van Kerk in Actie 
uitgereikt. Ook is er weer een inzameling voor 
de Voedselbank. 
 

Dienst van de voorbereiding 
De ouderling van 
dienst, Elske Roorda, 
heet ons welkom. In 
deze dienst gedenken 
wij hen die ons zijn 
voorgegaan in geloof 
en leven. Het 

openingslied is lied 
139: 6 en 7 “Wannear’t 
ik yn myn hert al sis” 
en “Jo dy’t fan iere 
tiden al”.   
Daarna bemoedigen 
wij elkaar. 
 

Gebeden 
Na stil gebed volgt het gebed op de drempel. 
Daarna zingen we het 8e couplet van psalm 
139, ook weer in het Fries. 
Ter inleiding op de gedenkzondag leest ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema een tekst van Sytze 
de Vries: “Slechts uit de verte zagen zij”, 
beantwoord door de gemeente met: 

Ons hart vertrouwt op hoop van zegen: 
de stad van goud die God ons bouwt, 

dat land van ooit 
dat Hij voor ons voltooid. 

 
Zingen lied 728 “De 
heiligen, ons 
voorgegaan”. 
Solo door de 
voorganger; enkelen  

 
door het koor en 
allen door de 
gemeente; 
begeleiding met 
gitaar en blokfluit.   

 

Dienst van de 
schriften 
In het gebed van de 
zondag wordt 
gevraagd om 
bemoediging door 
hen die ons zijn 
voorgegaan. 
Linda Jongbloed 
doet de lezing in het Fries uit het Oude 
Testament : Jesaja 60: 1-11 en 17-22 over het 
nieuwe Jeruzalem.   
Zingen lied 126a “Als God ons thuisbrengt uit 
onze ballingschap”, voorzang door het koor en 
refrein door de gemeente.   
Ds. Wiebrig de Boer-Romkema leest uit het 
Nieuwe Testament: Openbaring 7: 2-4 en 9-17 
over de honderdvierenveertigduizend voor de 
troon.   
Zingen lied 798 “Heer geef mij vleugels dat ik 
reis”. Eerste drie 
coupletten door 
voorganger samen met 
Linda Jongbloed, 
laatste twee verzen 
door de gemeente. 
Overdenking 
Ds. de Boer-Romkema 
begint met een persoonlijke ervaring in het kerkje 
van Jelsum, waar een vergadering van 
predikanten startte met een korte overdenking. 
Juist bij deze kerk woonden haar grootouders en 
is haar moeder geboren. Wie zijn er allemaal in 
dit kerkgebouw geweest met al hun  vreugde en 
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verdriet? Zo zullen ook in de 
kerk van Wirdum deze 
gedachten worden opgeroepen. 
Die ons zijn voorgegaan zijn 
een voorbeeld, al waren ze niet 
altijd voorbeeldig, net zoals wij. 
Hemel en aarde zullen 

samenkomen zegt Jesaja. Hoe dat zal zijn 
komen we niet te weten. Johannes, verbannen 
op Patmos vanwege zijn geloof, ziet visioenen 
die hem overeind helpen. Aardse werkelijkheid 
symbolisch beschreven. Het gaat Johannes er 
niet om hoe het precies zal zijn, maar om God 
dienen en Jezus navolgen. Hoe lang zal het 
leed nog duren? Johannes roept op om vol te 
houden! 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

(lied 280:7) Amen.   
Na de overdenking volgt 
stilte en pianomuziek. 
 

Dienst van gaven en 
gebeden 
Elske Roorda heeft de volgende mededelingen. 

De bloemen gaan 
naar Germ van Lune,  
 
Dankdag voor gewas 
en arbeid is op 
woensdag 5 
november, samen 

met de r.k.parochie van Wytgaard. Aanvang om 
19.30 uur in de kerk te Wytgaard. 
Volgende week dienst om 10.00 uur met vooraf 
koffiedrinken. 
Twee collectes: Kerk in Actie  
(najaarszendingswerk) en kerkelijk werk. 

T.b.v. de eerste collecte 
vertoont Gysbert 
Wassenaar een filmpje, 
waarin Johanneke 
Kroesbergen nader 
vertelt over de 
predikantenopleiding in 
Zambia. 

De collectes worden gedaan door leden van de 
zendings-missionaire-commissie. 

Als lid van deze commissie leest Klaaske de 
Boer een gedicht van de Aziatische theoloog 
Samuel Rayon: “Kerk zijn”.   
Voorbeden: mensen gedenken die verdriet 
hebben om wat verbroken of verloren is en 
mensen bemoedigen die heel willen maken. 
Maak ons tot leerlingen. Gebed voor de mensen 
die werken in Zambia. Gebed voor hen die 
krachten zien afnemen, die lijden en die rouw 
dragen. 
Deze voorbeden worden afgewisseld met het 
zingen van lied 368j “Heer, hoor ons bidden”, 
door koor en gemeente.  
 

Heenzending en zegen 
Het slotlied is lied 801: 1,2,3,4 “Door de nacht 
van strijd en zorgen”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De zegen wordt 
gezongen uit Tussentijds 
lied 116 “De Levende 
zegene en behoede u”, 
door de voorganger solo 
gezongen gevolgd door 
het zingen van “Zegen ons en behoed ons” door 
koor en gemeente. 
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Daarna luisteren wij nog naar “Pie Jesu” uit het 
Requiem van Karl Jenkins. 
Buiten volgt de rondgang om 
het kerkhof, waar bloemen 
of lichtjes op de graven 
kunnen worden gelegd van 
hen die ons zijn voorgegaan. 
Bij het hek nemen we 
afscheid van predikant en 
ouderling van dienst. 

 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Orgel/piano: Klaske Deinum   
Koster:   Wiebe Brouwer   
Bloemen: Gina Turkstra 
Ouderlingen:  Elske Roorda, Corry Brouwer 
Diakenen:  Wiebren Jongbloed, 
  Tjitske Cnossen  
M.m.v.:  muziekgroep o.l.v. Klaske Deinum 
  en leden van de ZMC          
  

 


