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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Avondgebed – dankdag voor gewas en arbeid – 7 november 2018 

Tankber foar groeisume gesprekken 

 

Ouderling van 
dienst Elizabeth 
Mozes heet 
iedereen welkom. 
Het openingslied is 
psalm 65: 1,2 “De 
stilte zingt U toe, o 
Here”.  

Na het 
openingsvers “Heer 
open mijn lippen” 
volgt het 
psalmgebed, psalm 
67 (Huub 
Oosterhuis, 150 
psalmen vrij), 
gelezen door Alie 
Bouma.  

Wij zingen lied 880: 1,2,3,4 “Het leven op aarde 
is vreugde en 
rijkdom”, waarvan 
het eerste vers solo 
wordt gezongen 
door ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema.  
Janke Riemersma 
geeft een 
toelichting op deze 
dankdag-viering. 
Ook dankbaar zijn 

voor goede gesprekken. 
Terwijl er wordt geluisterd 
naar “Wêr bisto” van 
Twarres kunnen de 
kerkgangers op een 
briefje, uitgereikt bij het 
binnenkomen in de kerk, 
opschrijven wat iets voor 

hen een goed 
gesprek maakt. Van 
wat er is opge-
schreven wordt 
daarna een kleine 
bloemlezing 

gehouden.   
Lied 833 “Take, o 
take me as I am” 
wordt hierna in drie 
talen gezongen.   
Drees Visser leest 
Marcus 4: 26-34 

over de gelijkenissen 
van het zaad in de 
aarde en van het 
mosterdzaadje.   
We zingen “De frede fan 

de greiden” , Wylde Goes 37.   
 
Meditatie 
Het wonderlijke gewas van een goed gesprek. 
Zo’n gesprek kan zomaar opkomen. Elke 
eredienst zeggen we “dank U wel” tegen God. 
Wij worden bij onze naam genoemd. 
Hier ben ik, waar ben jij? In gesprek zijn we in 
verbinding: verbondenheid met God en met 
medemens. “Mienskip” zoeken in kerk en dorp. 
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Ontvankelijk worden 
voor de ander. Een 
gesprek wordt zo als 
een duet, soms met het 
gevoel dat een Derde 
erbij gevoegd is. Ook 
hiervoor kunnen wij de 

hemel danken.  Amen. 
 
Na stilte speelt de organist een bewerking van 
het Onze Vader van Piet Post. 

 
Het is uit het leven 
gegrepen: Janke en 
Drees voeren een 
komisch gesprek, 
waaruit blijkt dat er 
soms niet goed 

geluisterd wordt naar de ander.   

 
Het Praethuys geeft de volgende tien geboden 
voor een goed en groeisum gesprek mee: 
1.   Ruimte geven en goed luisteren. 
2.   Echte aandacht en doorvragen. 
3.   Samenvatten wat de ander zegt. 
4.   De tijd nemen. 
5.   Gesprek niet over willen nemen. 
6.   Geen oordeel vellen. 
7.   Oogcontact hebben. 
8.   Positieve instelling zelf hebben. 
9.   Nivea: niet invullen voor een ander. 
10. Een borrel of een goed glas wijn. 
Drees Visser geeft nog de volgende tekst vol 
wijsheid mee: “Neem de tijd, want er komt een 
tijd dat je geen tijd meer hebt”. 
 
Mededelingen: 
Bloemen gaan 
naar ds. Wiebrig 
de Boer-
Romkema.  
De collecte is 
bestemd voor de 
Voedselbank. 
 
Het gezongen 
dankgebed is lied 981: 1,2 “Zolang er mensen 
zijn op aarde”, gevolgd door voorbeden, stil 
gebed en het Onze Vader. 
 

Heenzending en zegen 
Het slotlied is “De dag, geboren uit het duister”  
(uit “Vieren en brevieren”), 4 coupletten. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De heenzending en zegen wordt afgesloten met 
een driemaal gezongen Amen. 
 
Bij de uitgang krijgt iedereen de tekst vol wijsheid 
mee op een briefje, zo vergeten we dat niet! 
 
Medewerkers 
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:  Mars van ‘t Veer  
Ouderling: Elizabeth Mozes    
Diakenen: Wiebren Jongbloed, Nieske Span 
Koster:  Wiebe Brouwer   
Beamer:  Dick Sterrenburg   
Bloemen: Lies de Jong 
Voorbereidingsgroep:            , 
  Alie Bouma, Janke Riemersma, 
  Drees Visser, Loïse Zuidersma 
 
Tekst: SIW / foto’s ROB 

 


