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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Oudejaarsavonddienst 

31 december 2015
Oudejaarsavond. Buiten is het rumoer van 
geluiden die bij de laatste avond van het jaar 
horen. Veel gemeenteleden, dorpsgenoten en 

genodigden komen 
vanavond naar de kerk 
en worden binnen 
verwelkomd door 
warme orgelklanken. 
Ouderling van dienst, 
Truus Sterrenburg, heet 

iedereen welkom, in het bijzonder de familie 
van de overledenen in 2015, die wij vanavond 

herdenken. 
Wij zingen het openingslied, staande: Lied 90a: 
1 en 6: `O God, fan âlds ús hope en hâld / yn 
nacht en stoarmgebrûs. Us treast en taflecht yn 
`e wrâld / en ivich ús tehûs`. 
 
Psalmgebed 
V: Uw zon zal nooit slapen 
A: EN DE MAAN U NOOIT VERLATEN 
V: want uw eeuwig licht zal de Heer zijn 
A: DE DONKERE DAGEN ZULLEN  
    VOORBIJGAAN 
V: want een kind is ons geboren, 
A: EEN ZOON ONS GEGEVEN! 
v: heel de aarde zal het zien 
A: HET HEIL VAN ONZE GOD. 

Naar psalm 121- 
een beluistering, herdichting door Lloyd Haft in 
het Liedboek, pagina 350: 
 
Niet aan bergen,   
niet aan torende rotsen 
ken ik mijn hulp maar hier: 
achter mijn ogen als ik aan u denk. 
Waar ik aan u denk 
raakt ook mijn voet de grond, 
mijn schaduw raakt uw aarde. 
Niet in de brandende zon, 
niet in de tanende maan: 
hier: in waar ik adem, 
uit waar ik adem, 
want ik adem u. 
 
Wij zingen: Lied 121: 1 en 4: `Ik sla mijn ogen op 
en zie / de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp 
vandaan? Mijn hulp is van mijn HERE, die / dit 
alles heeft geschapen, mijn herder zal niet 
slapen`. 

 
Inleiding op de herdenking 
 
Bij de liturgische bloemschikking 
Het gedicht, van 
Marijke de 
Bruijne, bij de 
bloemschikking, 
wordt 
voorgedragen 
door Klaaske de 
Boer:  
 
Wie draagt ons 
en hoedt, 
omarmt ons, 
wie anders dan jij, 
Geest van God. 
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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… 
 
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. 

 
 
Tijdens deze 
dienst worden 
herdacht: 
 
 
 
 

IJtje Wiersma-van der Galiën 
 † 14 maart  70 jaar 
 

Hendrik Willem Rouwé 

 † 19 maart  79 jaar 

 

Rinske van Dijk-Groeneveld  

† 30 april  81 jaar 

 

Aize de Jong 

  † 23 mei  73 jaar 

 

Jimmy Postema 

  † 31 mei 24 weken en 1 dag 

 

Hille Femme van der Galiën 

 † 9 juli   57 jaar 

 

Willem Rinsma 

 † 14 september  96 jaar 

Anne Soepboer 

 † 22 oktober  91 jaar 

 

Yfke Zeinstra-Haaima 

 † 26 oktober  62 jaar 

 

Mient Plantinga 

 † 31 oktober  79 jaar 

 

Hilbrand Beukema 

 † 12 november  89 jaar 

 

Oene Postmus 

 † 26 november  76 jaar 

  
Gedicht 
Voorgedragen door Geertje Talsma:  
 
Zij van wie we houden zijn niet 
weggegaan; 
ze lopen naast ons, iedere dag, 
niet te zien en niet te horen, 
maar nog altijd daar. 
 
Nog steeds geliefd, 
nog steeds gemist, 
nog steeds zo dierbaar 
 
Wy sjonge: Liet 248 út `Tuskentiden`, solo: 1,3 
en 5 en allegear: 2,4 en 6: `Hear, no`t wy hjir 
hjoed betinke`.   
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Lezing: 1 Korintiërs 13 
 
Wy sjonge: Liet 791: 4 en 6: `Leafde wol 

himsels 
net sykje / 
mar bloeit 
op troch 
goede 
trou.  
Op it 
fûnemint 
fan leafde 
/ ha 

Josels ús libben boud`. 
 
Meditatie 
Er staat een mooie illustratie op de voorkant 
van de liturgie: een hart, kaarslicht, een open 
boek. We horen lichtgevende woorden. Een 

hart: hier houden we het 
Bijbelse geloof in Gods liefde 
hoog, hoe beperkt ons 
kennen ook is. De liefde van 
God voor jou, waarin God jou 
kent en omarmt, wat je er zelf 
ook allemaal tegenin wilt 
brengen. De liefde van God, 

die tegelijkertijd jou roept om met liefde een 
ander tegemoet te treden. Zoals de bijbel ons 
keer op keer vertelt dat Hij hart voor mensen 
heeft, dat mensen hem ter harte gaan. Elk 
mens. De liefde is het meeste omdat aan de 
liefde het laatste woord is. Dat God de liefde 
zelf is in eeuwigheid. Die onze namen koestert 
en de namen van wie er niet meer zijn. Dat zijn 
liefde sterk is als de dood. Het nieuwe jaar, nog 
leeg, nog komend, onbetreden als versgevallen 
sneeuw. Durf je nog te hopen op het licht van 
de zon? Durf je geloven in liefde van God, van 
een ander mens? Durf je stappen te zetten, je 
zelf te laten zien, een ander op te merken, te 
hopen dat een ander jou ziet staan, durf je de 
liefde te leven. Durf je te zingen: “Mag ik dan bij 
jou?” Bij Jou met een hoofdletter of met een 
kleine letter. Laten wij de Godslamp niet 
uitdoen, maar brandende houden. In ons leven, 
in onze dorpen, in de wereld. Amen. 

Stilte  
 

Zang 
Ilja de Boer  
zingt `Mag  
ik dan bij 
jou?` van  
Claudia de  
Breij 
 

 

Refrein: `Mag ik dan bij jou 
schuilen, als het nergens anders 
kan? En als ik moet huilen, droog 
jij mijn tranen dan? Want als ik 
bij jou mag, mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, ik hou een 
kamer voor je vrij`. 

 
Dienst van het delen  
De bloemen gaan als groet naar  
mevr. Hiemstra-Algra en mevr. Jongbloed-
Spoelstra.  
Er is één oudejaarscollecte. 
 
Gebeden 
Wij zingen: Lied 511: 
vers 1 en 5 solo 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 Nel 
Benschop, voorgedragen 
door Iepie Lindeboom:   
 
Licht in de nacht 
 
Nu dapper verder gaan, met opgeheven hoofd, 
met opgeheven hart en vol vertrouwen 
dat God je zorgen en je liefde zal aanschouwen 
en in Zijn hart bewaart, zoals Hij heeft beloofd. 
 
Probeer nu recht vooruit te kijken, 
naar dat punt, dat kruispunt, 
waar de Heer je wil ontmoeten 
en je met uitgestoken hand wil groeten, 
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je voort wil helpen, als jij haast niet verder kunt. 
 
Want juist al laten mensen je alleen 
en denk je, dat je alles op moet geven, 
dan komt de heer en schept je een nieuw leven 
waar je Zijn zon zult zien door duizend nachten 
heen.. 
 
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, 
    Ilja de Boer, Linda Jongbloed, 
   Geartsje van der Meer, 
   Albert Minnema 
Gedichten:  Iepie Lindeboom 
   Geertje Talsma 
1e ouderling: Truus Sterrenburg 
2e ouderling: Alie Bouma 
Diakenen: Wiebren Jongbloed 
   Tjitske Cnossen 
Koster:  Drees Visser 
Bloemen:  Klaaske de Boer 
 
CBB 

 


