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                          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Oudejaarsavonddienst 

31 december 2016
Oudejaarsavond. De kerkklokken overstemmen 
het geluid van vuurwerk en rumoer wat deze 
avond zo bijzonder maakt. Veel 

gemeenteleden, dorpsgenoten 
en genodigden komen naar de 
kerk en worden binnen 
verwelkomd door warme 
orgelklanken. Ouderling van 
dienst, Alie Bouma, heet 
iedereen welkom, in het 
bijzonder de gasten die 

vanavond in ons midden zijn. 
 
Wy sjonge it iepeningsliet, steand: Liet 121: 1 

en 2: `Ik sjoch 
de bergen 
oan en rop 
troch 
wyldernis en 
wrâld: wêr fyn 
ik help en 
hâld? Myn 
help is God, 
Hy heint my 
op. 

Dy`t himel makke en ierde, sil my oan de ein ta 
liede`. 

 
Openingsvers en lofprijzing 

V: Heer, open mijn 
lippen,   
A: MIJN MOND 
ZAL ZINGEN VAN 
UW EER 
V: God, kom mij te 
hulp 

A: HEER, HAAST U MIJ TE HELPEN 
v: Vergeef ons al wat wij misdeden 
A: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN 
 

V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige   
    Geest, zoals het was in het begin en nu en  
    altijd 
A: EN IN DE EEUWEN DER EEUWEN. AMEN. 
 
Wij zingen Lied 121: 4 

 
Inleiding op de herdenking 
 

Bij de liturgische bloemschikking 
Het gedicht `Voor 
wie gestorven is`, 
van Gonny Luijpers, 
wordt voorgedragen 
door Geertje 
Talsma:   
 
Blijf geborgen in je naam. 
Wees als een mens gezegend, 
om wat je hebt gezegd, 
en wat er is verzwegen. 
De rafels van je hart omdat je bent gesleten. 
Om je wezen, zwak en sterk, 
Leven is een mensenwerk. 

  
Blijf geborgen in je naam. 
Wees als een mens gezegend. 
Om wat je hebt gedaan, 
om wat is nagelaten. 
Wat soms is misgegaan, 
de scherven die je maakte. 
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Onvermijdelijke pijn 
voor wie mensen moeten zijn. 

  
Blijf geborgen in je naam. 
Wees als een mens gezegend. 
Om je vasthoudendheid, 
om angsten in het donker. 
De pijnen in je lijf, 
en je geloof in morgen. 
Wisselvallig is het tij, 
voor wie mensen kunnen zijn. 

  
Blijf geborgen in je naam. 
Wees als een mens gezegend, 
om wie je hebt getroost, 
gedragen in gedachten. 
Je liefde en je hoop, 
de keren dat je lachte. 
Alle zegening en heil 
van wie mensen mogen zijn. 

  
Blijf geborgen in je naam. 
Wees als een mens gezegend, 
om heel je reisverhaal 
met alle mensenfouten. 
Om vriendschap en begrip 
en ongeschokt vertrouwen. 
Om het leren mettertijd 
van de naam 'Ik zal er zijn', 

  
Blijf geborgen in je naam. 
Wees als een mens gezegend. 

  
Wij zingen Lied 199: 

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. 
Solo: Zie met ontferming naar onze aarde, 
         houd in uw hoede wie haar bewonen. 
         Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 
Allen: 
         Laat de zon van uw aangezicht over ons        
         opgaan,  
         zegen ons allen met het licht van uw  
         ogen. 
 
 
 

Gedachtenis van de namen 
Wij noemen de namen van de gestorvenen, 
waarna de familie wordt uitgenodigd om een 
kaars aan te steken voor hun dierbare. 
Klaske Deinum bespeelt zacht de piano. 
 

Sijmen Monsma 
 † 24 december 2015 77 jaar 
 

Grietje Jongbloed-Hoekstra 

 † 7 februari  91 jaar 

 

Annigje Bakker-Bosma  

† 28 maart  86 jaar 

 

Wop Wielinga-Zwart 

  † 31 mei  95 jaar 

 

Germen ten Cate 

  † 2 juni   51 jaar 

 

Jacob Praamstra 

 † 10 juni  92 jaar 

 

Klaas Bakker 

 † 18 juni  91 jaar 

 

Antje Emma Aalbers-Andringa 

 † 24 juni  92 jaar 

  
 
Wy sjonge: Liet 248 út `Tuskentiden`, solo: 1, 
allegear: 2 o/m 6: `Hear, no`t wy hjir hjoed 
betinke`  
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Lêzing: Psalm 8 út de Nije Fryske 
Bibeloersetting, 
troch Geartsje van 
der Meer 
 
Wij zingen: Lied 8: 
1 en 3: `Heer, onze 

Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw 
naam op aarde uitgeschreven – machtige God, 
Gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt 
uitgebreid`. 

Lezing uit het Nieuwe 
Testament: bij Romeinen 8: 
31-39. Van ds. Sytze de Vries, 
gelezen door Sándor 
Weerstra 
 

Wij zingen: Lied 518: 3: `Gij schittert als een 
edelsteen, mijn hart is vol van U alleen, uw 
liefde doet mij leven. Hoe groei ik in uw lichte 
schijn, hoe bloei ik op, daar mag ik zijn een 
rank met U verweven. Aan U blijft nu heel mijn 
leven weggegeven, om te ontvangen U, mijn 
liefde, mijn verlangen` 

 
Meditatie 
Op deze Oudejaarsavond mogen wij het slot van de 
meditatie zien als een richtlijn voor de toekomst:  
Misschien is het leven wel als een mozaïek van 
stukjes glas te zien. Veelkleurig, met allerlei tonen. 

Een mozaïek dat onaf is zolang 
we leven, dat in ons leven nooit 
voorgoed geheeld kan worden. 
Misschien mogen we alle stukjes 
van onze leven benoemen, dat 
alles wat er is en alles wat 

geweest is niet verdoezeld hoeft te worden, maar 
een naam mag hebben en een gezicht, dat het er bij 
mag horen, wat gelukt is, wat onaf is, wat gaaf is en 
wat beschadigd is, wat goed was en wat niet, waar 
we trots op zijn, waar we ons voor schamen. Dat je 
dan op een dag leert zeggen, ooit: Dit ben ik. En dat 
je dan niet in een hoekje weg hoeft te kruipen van 
jezelf. Dit ben ik maar, meer is het niet. Maar dat je 
zo mag verschijnen, dit is het, zo mag ik gekend 
worden, door mijzelf, een ander, door God. Dat je 
dan niet meer bang bent dat je liefde verspeelt en 
dat je kunt  geloven dat je waardig bent om gekend 
te worden, door God en mensen. Ga nou maar het 
nieuwe jaar in,  

gezegend met Gods licht en liefde. Ziende op Jezus, 
hoe in hem het mozaïek van Gods liefde zichtbaar 
werd. Hoe kostbaar een kwetsbaar mens is in Gods 
ogen. Woon in de ruimte van zijn liefde en vergeving, 
Ga in vrede, als geroepene tot vrede. En blijf zingen 
ook in het nieuwe jaar, ook al is het schreeuwend, of 
met gebroken stem, dat de macht niet aan de nacht 
is, zing van de nieuwe dag, zing het lied van 
vertrouwen, van verlangen: nooit zal God ons 
voorgoed ontbreken. Ga zo in liefde, door licht en 
door donker heen, amen  
 

Stilte  
 
Muzikaal intermezzo:  
Elske Roorda-
Posthuma, klarinet en 
Klaske Deinum, piano: 
Pavane pour une 
infante défunte van 
Maurice Ravel (Pavane 
voor een overleden kind)  
 
Mededelingen 
Collecte: kerkelijk werk 
 
Gebeden, besloten met het gezamenlijk gebeden 
`Onze Vader` 
 
Gedicht: Afscheid – Marijke Kingma 
Gelezen door Klaaske de Boer 
 
Hier  nu,                   Leven, nu,  
niet straks,       hopelijk straks 
nu,                                 hopelijk morgen 
niet morgen, nu 
 
Leven en sterven      Genieten, nu 
naast elkaar       niet straks 
langs elkaar       niet morgen 
                      
Sterven        Straks, morgen, 
misschien nu       misschien sterven 
misschien straks      Genieten, nu 
misschien morgen  
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Wy sjonge: Liet 237 út `Tuskentiden`: `Hear, 
wês mei ús oant in oare kear, wol oant wersjen 
oer ús weitsje.  
Lit gjin kwea ús rigen reitsje. Hear, wês mei ús 
oant in oare kear`. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij gaan naar huis met de gezongen zegen: 
V: De Levende zegene  
    en behoede u. 
    De Levende doe zijn  
    aangezicht over u  
    lichten, en zij u  
    genadig 
    De Levende verheffe  
    zijn aangezicht over u, 
    en geve u vrede. 
A: Zegen ons en behoed  
    ons, doe lichten over 
    ons uw aangezicht en  
    wees ons genadig / - 
    geef ons vrede. 

 
 
Medewerkers 
 
Voorganger:        Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Commissie 
Oudejaarsavonddienst: Klaaske de Boer                                                                           
                                      Geartsje van der Meer 
          Geertje Talsma 
Orgel/piano: Klaske Deinum 
Klarinet:  Elske Roorda-Posthuma 
Zang:    Da. Wiebrig de Boer-Romkema, 
   Geartsje van der Meer, 
Gedichten:  Klaaske de Boer 
   Geertje Talsma 
Lezingen: Geartsje van der Meer 
   Sándor Weerstra 
Ouderling: Alie Bouma 
Diakenen: Wiebren Jongbloed 
   Tjitske Cnossen 
Koster:  Drees Visser 
Liturgisch 
  bloemschikwerk: Bep Minnema 
 
CBB 

 


