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                       PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o.   
Oudejaarsavonddienst 31 december 2017 

 
Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag; daarom 
is er alleen ’s avonds dienst. Het toegangspad 
naar de kerk wordt met lantaarns verlicht. 
Het orgelspel voor de dienst staat in het teken 
van psalm 90, passend bij het karakter van 
deze dienst. 
 
Opening 
Iedereen wordt welkom geheten door de 

ouderling van dienst 
Elske Roorda.   
Het aanvangslied is 
lied 121: 1,2 in het 
Fries: 
“Ik sjoch de bergen 
oan en rop”. 
 

 
Daarna volgt de lofprijzing door voorganger ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema  in afwisseling met 

de gemeente.   
Een korte toelichting bij de 
liturgische bloemschikking: 
Gods liefde als een mantel 
om ons heen en een 
kralensnoer staat voor hen 
die ons zijn voorgegaan en 

met wie wij verbonden zijn. Het lied bij de 
schikking is lied 221: 1,3 “Zo vriendelijk en 
veilig als het licht”.   

 
Herdenking 
Vanavond roepen wij de namen van hen die dit 
jaar in onze dorpen Wirdum en Swichum en in 
onze gemeente gestorven zijn; mensen met wie 
we verbonden blijven.   
Lied 199 “Koester de namen die wij hier 
gedenken” wordt 
gezongen, 
afwisselend 
tweestemmig door 
Wiebrig de Boer-
Romkema en 
Geartsje van der 
Meer en door 
allen. 
Voor de 
gedachtenis van 
de namen wordt 
het gedicht “Als jij 
er niet meer bent” 
voorgedragen door 
Janke Abma, 
waarin van elk 
jaargetijde wordt 
gevraagd hoe het zal zijn als jij 
er niet meer bent.  
 
Bij de gedachtenis van de 
namen wordt door de naaste(n) 
een kaars aangestoken of 
namens hen door leden van de 
commissie oudejaarsavond-
dienst, terwijl Albert Minnema de 
piano bespeelt.  
 
Een laatste kaars is er voor 
ieder aan wie wij in ons hart 
denken:  
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Gaatske Rodenburg-Storm  
overleden 19 febr. 2017   87 jaar 

 

Jan Wassenaar  
overleden 14 mrt. 2017   76 jaar 
 
 

Gijsbert Johan te Loo  
overleden 31 mrt. 2017    88 jaar 

 

Riet Hoogenboom-van Zwam 
overleden 4 aug. 2017   91 jaar 

 

Johanna Wolters-

Tessemaker 
overleden 7 sept. 2017    63 jaar 

 

Gertrud Zwerver-Weiland 
overleden 3 okt. 2017      55 jaar 
 

 

Laura Laverman 
overleden 12 okt. 2017    20 jaar 
 
 

Hendrik Karel Queré 
overleden 2 nov. 2017     95 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zingen uit 
“Tuskentiden” lied 248: 1-
6:   “Hear, no’t wy hjir 
hjoed betinke”,  eerste 
vers solo door Geartsje 
van der Meer, andere 
verzen allen.   
 

 

Lezing 
Klaaske de Boer leest 
Lucas 2: 33-40 over de 
ontmoeting in de tempel 
van de profetes Hanna 
met Jozef en Maria en 
het kleine kindje Jezus. 

Aansluitend zingen we 
lied 489: 1,2 “Komt ons 
in diepe nacht ter ore”. 
Geertje Talsma draagt 
het gedicht “Langzamer 
lopen” van Anselm Grün 
voor.  
Langzamer lopen is ook het thema van deze 
dienst. 
 
Muziek  
Elske Roorda-Posthuma, klarinet en Klaske 
Deinum, piano spelen van Arthur Honneger 
Sonatine deel 2 (lento). 
 
Meditatie  
Vervuld van herinneringen, 
mooie en verdrietige; zo zijn 
we hier bijeen. Onze 
versnelde pas vertragen we 
dit uur. Hier verbinden we 
ons met de traditie van velen die ons zijn 
voorgegaan. 
Lucas heeft als het ware een miniatuurschilderij 
gemaakt.  
We zien Hanna, het grootste deel van haar leven 
al weduwe. We weten heel weinig van haar; rouw 
had haar langzamer doen gaan. Bij de gang naar 
de tempel zag ze haar medemensen, en zo ook 
de ouders met het kindje Jezus. Hanna, de 
profetes, leefde helemaal op bij deze ontmoeting 
en sprak over bevrijding.  
Wij bidden vanavond om het licht van de hemel, 
dat we dat ook voor elkaar 
mogen zijn, nu en in het 
nieuwe jaar. Amen. 
 
Muziek 
Elske Roorda-Posthuma, 
klarinet, speelt van Cyrille 
Rose Etude no. 7 
(allegretto). 
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Mededelingen en collecte 
De ouderling van dienst doet enkele 
mededelingen.  
 
De bloemen gaan naarTjitte en Gryt 
Talsma, G. Emersonstrjitte.  
De collecte is bestemd voor het 
kerkelijk werk. 
 
 

Gebeden, slotlied en zegen 
De voor- en dankgebeden worden afgesloten 
met het “Onze Vader”. 
Het slotlied is lied 919: 1,4 “Gij die alle sterren 
houdt”. 

 
 
 
 

De zegen wordt gezongen door voorganger solo 
“De Levende zegene en behoede u” en door 
allen “Zegen ons en behoed ons”. 
 

 
 
Bij de uitgang wordt na de dienst het 
voorgedragen gedicht van Anselm Grün aan 
iedereen uitgereikt. 
 
Medewerkers 
Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Ouderling: Elske Roorda    
Diakenen: Alie Kalsbeek, Tjitske Cnossen 
Commissie oudejaarsavonddienst: 
  Klaaske de Boer, Geartsje van der  
  Meer, Geertje Talsma  
Orgel / piano: Albert Minnema   
Klarinet:  Elske Roorda-Posthuma 
Piano:  Klaske Deinum 
Liturgisch bloemschikwerk: 
  Lies de Jong 
Koster:  Gerrit de Vries 
SIW 


