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                 PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Woensdag 4 november 2015 

Dankdag voor gewas en arbeid 
 

Oecumenische viering te Wytgaard, samen met de RK parochie Maria 

tenhemelopneming, Wytgaard 

 

Vooraf 
We worden hartelijk 
ontvangen door leden van de 
voorbereidingscommissie en 
ontvangen een gedrukte 
liturgie met als titel: ‘Laten we 
zingen onderweg’.  
 
Veel bezoekers hebben 

opbrengsten van 
gewas en arbeid 
meegebracht en 
leggen dit neer bij het 
altaar als gave voor 
de voedselbank.   
 
Openingslied ‘Door de 

wereld gaat een woord’ wordt ons door beide 
voorgangers toegezongen.  

 
Liturgische opening: 
Door voorgangers en 
koor een lied uit de 
katholieke traditie.   
 
Pastor Boukema heet 
ons welkom.   

 

Dienst van het 
woord 
De 1e lezing  
Voorgelezen door 
Wybren Jongbloed 
(boer), psalm 92. Deze 
psalm eindigt met de zin: “Ik juich om wat uw 
hand verricht”. 

We zingen daarna ‘Tel uw 
zegeningen’.  
 
De 2e lezing 
Uit de brief van de heilige 
apostel Paulus aan de 
christenen van Kolosse. Die ook al gaat over 
zingen en dankbaar zijn. Daarna zingen we: ‘Zing 
voor de Heer een nieuw gezang’. 
 
Overdenking 
Het gaat in deze overdenking meer over de 
opbrengsten van de kerk. Want ondanks krimp 
en pessimisme voor toekomst is de kerk een 
plaats waar we onze dankbaarheid voor het 
goede in ons leven 
kunnen vieren. 
Daarnaast is het goed 
om oog te houden voor 
de groei van de kerk op 
andere plekken en 
andere manier. Als 
gevolg van groot gemis. 
Voorganger ds. W. de Boer-Romkema vertelt ons 
over het door vluchtelingen zelfgemaakte kerkje 
in Calais. Eigenlijk probeert ds. ons te wijzen op 
het openstaan voor daar waar het doorgaat als 
het bij ons stopt. Dit geld voor de kerk maar ook 
voor ons leven. Vaak ontdekken mensen na een 
crisis de waarde van het leven en kunnen zij 
dankbaar zijn voor wat rest of wat er voor in de 
plaats is gekomen.  
Probeer eens de zegeningen te zien door het 
donker heen. Misschien kunnen we dan zingen 
onderweg. 
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Na de overdenking zijn we even stil waarna 
weg zingen: ‘Zolang wij ademhalen schept God 
in ons de kracht’. 
 

Dienst van het Delen 
Voorbedes voor onze wereld 
door Carla v.d. Graaf. 
Afgesloten met ‘Abba Heit’ 
gezongen door het koor. 
 
De collecte is voor 
‘Vluchtelingenzorg’. Het koor 
zingt ondertussen een lied over 
mensen over heel de wereld, 

levend in 
vreugde en 
nood, soms 
op de 
vlucht, 
zoekend 
naar een horizon.   

 
Jannie Veenstra deelt 
nog een gedicht met 
ons over de 
kleurenpracht van de 
herfst.  
 
 

Heenzending en Zegen 
Door beide voorgangers en wij allemaal, al 
zingende. De ons welbekende zegen uit het 
Oude Testament. 

 
 
 
 

Medewerkers 
Voorgangers: Pastor S. Boukema en Ds. W. De Boer- 
                       Romkema  
Organist  en dirigent koor:  Jos Jongma  

Voorbereidingscommissie bestaande uit:  
Carla v.d. 
Graaf, Wiebren 
Jongbloed, 
Jannie 
Veenstra en 
Hannie 
Jaspers. 
GvdM 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

KLEIN DANKLIED 
 
Gij hebt, o God, dit broze 
bestaan gewild, 
hebt boven 't nameloze 
mij uitgetild, -  
 
Laat mij dan dankbaar leven 
de volle tijd 
geborgen in de bevende zekerheid, 
 
dat ik niet uit dit smal en 
onvast bestand 
van mijn bestaan zal vallen 
dan in uw hand.  
 
Ad den Besten 


