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          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 31-12-2018 

Oudejaarsdienst 

 
Bij het binnenkomen in de kerk zien we kleurig 
vuurwerk door de grote ramen en horen we 
harde knallen. 
 

Welkom  
De ouderling van 
dienst heet ons 
allen welkom op 
deze 
oudjaarsavond.    
In het bijzonder 
de familie en 
bekenden van de 

overledenen waar straks een kaars voor 
aangestoken wordt. We staan stil bij de 
overgang van oud naar nieuw en herdenken de 
mensen die dit jaar overleden zijn.  
 
Ds. Wiebrig de Boer Romkema is voorganger. 
We zingen lied 513: ‘God heeft het eerste 
woord.’  

Daarna volgt de bemoediging en gebed. Lied 
292 wordt gesproken. De 
gemeente zegt daarbij steeds, 
nadat de voorganger gesproken 
heeft: ‘Lit Jo wurden yn ús brâne 
as in fjoer foar hert en hannen’.  
 
Daarna volgt lied 287: ‘Rond het 

licht dat leven doet.’ Waarna Geertje Talsma 

een gedicht ‘Blijf geborgen in je 
naam’ van Gonny Luijpers 
voordraagt. Vervolgens leest 
Klaaske de Boer het gedicht 

‘foar altyd yn ús hert’ van 
Dieuwke van der Meer.   
 
 

Herdenking 
Ds. Wiebrig de Boer: ‘Wy roppe no de nammen 
fan dejinge dy’t stoarn binne. Wy betinke harren 
jûn. Minsken dêr’t wy altyd mei ferbûn bliuwe.’ 
Tien namen worden genoemd en familieleden of 
bekenden komen naar voren om 
een kaars aan te steken. 
Ondertussen speelt Klaske op de 
piano.   
 

Hugo Joseph van der Kolk 
 Overleden 16 december 2017, 57 jaar. 

IJtje Praamstra – Attema 
 Overleden 21 februari 2018, 95 jaar. 

Benjamin de Jong 
 Overleden 14 april 2018, 89 jaar. 

Wiepkje Duhoux –Hartstra 
 Overleden 18 april 2018, 85 jaar. 

Jan van Dijk 
 Overleden 20 mei 2018, 91 jaar. 

Akke Hoekstra- Elgersma 
 Overleden 20 juni 2018, 96 jaar.   

Titus Roelof Jentje Bergstra 
 Overleden 10 augustus 2018, 73 jaar.   

Neeltje Jitsche Hibma –de Vries  
 Overleden 21 september 2018, 88 jaar. 
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Jaap Hartmann 
 Overleden 11 oktober 2018, 89 jaar. 

Sjoerd Boonstra 
 Overleden 24 oktober 2018, 85 jaar. 

 
 
Als laatste 
wordt een 
kaars 
aangestoken 
voor 

iedereen die overleden is en 
waarvan wij de naam in stilte 
noemen. Personen die wij 
meedragen in ons hart. 

 
Aansluitend zingen Geartsje 
van der Meer en de 
voorganger lied 199,  
afgewisseld met de gemeente. 
‘Koester de namen die wij hier 
gedenken, dat zij geborgen 
zijn in uw genade, dat zij 
gekend zijn bij U en bij ons.’ 

 
Dienst van de schriften 

De eerste lezing is naar psalm 91 
van Sytze de Vries. Daarna 
zingen we lied 833 in drie talen. 
‘Take, o take me as I am.’  
De tweede lezing is de bekende 
lezing over de liefde 1 Korintiërs 
13 in het Fries. 
‘It giet om leauwe, hope en leafde 

mar de grutste is de leafde.’ 
 
Dan volgt it gedicht ‘In hûs fan stilte’ 

fan Tsjits Peanstra. Gevolgde door 
het lied ‘De frede fan de greiden’ 
uit Wylde Goes liet 37.   
 
Meditatie 
De reuzen in het kader van de culturele 
hoofdstad, de monsterlijke zwemtocht van 
Maarten van der Weijden en het carbidschieten 
van vanmiddag, alles is gepasseerd en nu zijn 
we op de drempel van het oude naar het nieuwe 
hier in de kerk voor het vinden van voedsel voor 
de ziel. In de kersttijd is uitvoerig stilgestaan bij 
het licht van God dat ons blijvend 
omstraalt. Dit licht dat ook op de liturgie 
wordt uitgebeeld door de sneeuw die als 
een witte deken het licht van God 
uitstraalt. Licht van troost, hoop, 
levenslicht!   
Onderweg op onze reis nemen we van 
alles mee: littekens van wat we hebben 
meegemaakt, of we hebben het leven over een 
andere boeg gegooid, maar ook maken we 
schoonheid, liefde en hoop mee. We zingen 
‘Neem mij aan zoals ik ben’. Maar kunnen we 
onszelf eigenlijk wel aannemen zoals we zijn of 
kunnen we dat pas als we degene zijn die we 
willen worden.  Kunnen we onszelf aanleren om 
onszelf te accepteren zoals we nu zijn en het 
kind in ons omarmen? 
 
Vleugen weemoed komen voorbij. Van naar 
elkaar toekomen en dan weer eens wat meer van 
elkaar af.  
 
Elk moet wel iemand achterlaten dit jaar.  De 
Heer zal hen en ons nabij zijn. Amen 
 
Hierna wordt het lied ‘Paradys’ van Fedde 
Schurer 
gezongen 
door Linda 
Jongbloed 
en de 
voorganger. 
Ze worden 
begeleid 
door Elske Roorda op de klarinet en Klaske 
Deinum op de piano.  
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Collecte 

De collecte is bestemd 
voor het kerkelijk werk.   
Tijdens de collecte 
spelen Klaske en Elske 
de Aria fan Eugene 
Bozza. 
 
 
 

Slotlied en heenzending 
Na de gebeden en het gezamenlijke ‘Onze 
Vader’volgt het slotlied 237 uit Tuskentiden. 
‘Hear wês mei ús oant in oare kear’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de zegen zingen we lied 425. 
 
De familieleden 
nemen de 
aangestoken kaars, 
het 
herdenkingslicht 
mee naar huis.   
 
We zien bij het 
verlaten van de 
kerk het kleurige en lichtende vuurwerk dat straks 
om twaalf uur volop los zal barsten. Het oude jaar 
ligt dan weer achter ons, het nieuwe is 
begonnen. Een nieuw jaar met nieuwe kansen.  
 
 
Medewerkers 
Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema 
Oudejaarscommissie: Geertje Talsma en  

Klaaske de Boer 
Zang:   Geartsje van der Meer, Linda 

Jongbloed en Wiebrig de Boer-
Romkema 

Organist:  Klaske Deinum 
Klarinet:  Elske Roorda 
Ouderling:  Elizabeth Mozes  
Diaken:   Wybren Jongbloed en Tjitske 

Cnossen 
Koster:   Johannes Koornstra 
Beamerpresentatie: Hendrik Hiemstra 
Tekst: JR    Foto: ROB 


