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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Oudejaarsavonddienst 

31 december 2014
Oudejaarsavond, de laatste avond van het jaar.. 

Veel gemeenteleden, 
dorpsgenoten en genodigden 
komen vanavond naar de kerk 
met een bijzondere reden.   
Ouderling van dienst, Corry 
Brouwer, heet iedereen welkom, 
in het bijzonder de familie van de 
te herdenken overledenen in 

2014.   
Wij zingen het openingslied, staande: Lied 90a: 1 

en 6: `O God, 
fan âlds ús 
hope en hâld yn 
nacht en 
stoarmge-brûs. 
Us treast en 
taflecht yn `e 
wrâld en ivich 
ús tehûs`. 

 
Na groet, bemoediging en gebed op de drempel 
horen wij naar Psalm 139, een gezongen 

bewerking van zr. 
Dorothée Bouwels. 
 
Wij zingen: Lied 139: 1 
en 5: `Heer, die mij ziet 
zoals ik ben, dieper 
dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij..` 
 

Inleiding op de herdenking 
 

 
Het gedicht bij de liturgische 
bloemschikking wordt voorgedragen 
door Klaaske de Boer: 
 
 

De draad van 
de liefde 
verbindt mij  
met jou 
 
de draad van het gemis 
verbindt mij 
met jou 
zoveel draden 
verbinden mij 
met zoveel 
mensen 
 
altijd is er 
die draad met jou 
ze doorkruist 
alle andere draden 
ze geeft betekenis 
aan alle levensdraden 
 
de draad van 
de liefde 
verbindt voor altijd 
de draad van 
`t gemis verweeft zich 
met die van de liefde 
      (Marinus van den Berg)   
 
Wij zingen: Lied 199, een gezongen gebed: 
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… 
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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: 

Aukje Heidema 
  † 15 februari 84 jaar 

Alie Janke van der Ploeg-Postma 

  † 2 maart 83 jaar 

Trijntje Visser-Gillebaard   

† 9 maart 94 jaar 

Antje Hendrikje Visser-Zeinstra 

   † 26 april 91 jaar 

Limke Nienke Koopmans-Ytsma 

   † 7 mei  75 jaar 

Benjamin Jongbloed 

  † 9 mei  60 jaar 

Elizabeth Baukje Feenstra-Roorda 

 † 22 mei 66 jaar 

Age Jorna 

  † 10 juni 60 jaar 

Jan Hibma 

  † 26 juni 91 jaar 

Wikje Jongbloed-Reitsma 

  † 1 juli  96 jaar 

Ria Bruggenkamp-Woudenberg 

  † 3 juli  69 jaar 

Wijtze van Dijk 

  † 7 juli  84 jaar 

Piertsje Fokkema-Postma 

  † 28 sept.       100 jaar 

Neeltje de Ruiter-Hoogstra 

  † 29 sept. 90 jaar 

Bauke Hoekstra 

  † 6 okt.  93 jaar 

Gerrit Zandberg 

  † 28 okt. 50 jaar 

Cantor La Lau 

  † 29 okt. 41 jaar 

Tenslotte wordt één kaars 
aangestoken voor al de 
gestorven mensen die hier 
niet genoemd zijn maar wel 
in onze gedachten zijn. 
 
 
Na de herdenking zingen 
wij: Lied 248 uit 
`Tuskentiden`, in 
wisselzang, solo en allen: 
`Hear, no`t wy hjir hjoed 
betinke`   

 
Dienst van het Woord 
 
Gebed 
 
Lezing: Romeinen 15: 1-7 – NBV 
 
Wij zingen: Lied 723: 1 en 2: `Dêr`t God de Hear 
syn fuotstap set, dêr wurdt de minske út oermacht 
rêd..` 
 

Meditatie 
Het afgelopen jaar is bíj ons en het is veel wat er in 
voorbijkwam, tot onze grote vreugde en 
dankbaarheid of tot ons verdriet en afschuw. Wie 
weet heeft van gemis wordt op de grens met het 
nieuwe jaar soms getroffen door weemoed, een 
besef van wat was en niet weer zal komen. 
Je wordt en blijft gevormd door hen met wie je hebt 
geleefd. De mensen van voorbij, ze blijven met ons 
verweven en hun namen zijn en blijven gekend bij 
ons. Hun namen zijn gekend bij God. 
De woorden van Psalm 139 raken ons aan:  
Ik geef om je. 
Je bent helemaal in Mij genomen.   
Ik leg Mijn hand op jou. 
Dit doe ik aan jou: mijn wonder, 
je begrijpt het niet; 
Je kunt het niet raken, maar het raakt jou. 
Waar we ook gaan of zijn, we blijven verbonden 
met de liefde van God omdat wij van Hem zijn. 
In de Bijbel wordt ook gesproken over liefde doen. 
Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat we gericht 
mogen zijn op de ander. Daarbij mogen we elkaar 
als mensen van God zien, met evenveel waarde. 
Paulus zegt: leer elkaar aanvaarden, zoals Christus 
u aanvaard heeft. Blijf gericht op de ander want je 
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hebt elkaar nodig. Wij bestaan bij het dragen van 
elkaar in onze kwetsbaarheid. In alle 
meerstemmigheid die ons eigen is kunnen we best 
samen het lied zingen op de God van het leven, die 
ons omgeeft, met wie wij voorgoed verbonden zijn. 
Amen. 
 

Stilte en muziek: `In part fan dy` - Marcel Smit 

& Gerbrich van Dekken 
 

Dienst van het delen 
De ouderling van dienst heeft een aantal 
mededelingen. De bloemen gaan naar Albertus en 
Jinke Kuperus, George Emersonstrjitte.  
Er is één oudejaarscollecte. 
 

Gebeden 
Wij zingen: Lied 511: 
vers 1 en 5 solo door 
Geartsje v/ Meer en vers 
7 allen:  
`Door goede machten 
trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo 
wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, mijn 
liefsten leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar`. 
 

Gedicht van Marinus van den Berg 

 

Heenzending en zegen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Als slotlied zingen wij: Lied 237 uit `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 
zegen 
van de 
Heer 
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Commissie oudejaarsavonddienst:  

Iepie Lindeboom  
                               Klaaske de Boer 
Organist/pianist: Albert Minnema 
1e ouderling: Corry Brouwer-Bakker 
2e ouderling: Elske Roorda-Posthuma 
Diakenen: Hinke Meindersma  Tjitske Cnossen 
Zang:   Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
   Linda Jongbloed Geartsje van der Meer 
Koster:  Johannes Koornstra 
Bloemen:  Bep Minnema                      
CB 

 


