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                            PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 3-11-2019  

Gedenkzondag 
 

 

Welkom 
In de hal worden we 
verwelkomd. We kunnen  een 
kaartje schrijven en aan een 
bloem bevestigen voor een 
dierbare die gestorven is. Deze 
worden later in de kerk gebracht 
of op een graf gelegd. Het is 
vandaag Betinksnein. De kerk zit 
vol met familie van personen die 
dit jaar overleden zijn.  
 
Voorganger is ds. Wiebrig de 
Boer Romkema, de dienst is 
mee voorbereid door de 

Commissie herdenkingszondag en de Zendings- en 
Missionaire Commissie.  
 

Gelukkig heeft de 
orgelrestauratie minder tijd 
gekost dan verwacht. We 
kunnen daarom weer volop bij 
het orgel, bespeeld door Albert 
Minnema zingen. De 
zondagsschool is vandaag weer 

begonnen en doet de betinking op haar eigen 
manier. De kinderen praten ook over hoe het is om 
iemand te missen en sluiten aan het eind van de 
dienst aan bij de ronde over de begraafplaats zodat 
ze ook in de gelegenheid zijn om bij pake en beppe, 
buurman of buurvrouw iets op het graf te leggen. 
 

Dienst van de voorbereiding 
Het openingslied is lied 2: 1,2 – Tussentijds.  

Dan volgt de bemoediging 
V: Ons begin, ons leven en onze voltooiing is bij 

de Ene, 
 Die is voordat wij konden vermoeden 

En de wereld liefheeft 
voordat wij er een stap 
konden zetten.  

A: zijn kracht is hier en 
nu, in mij en naast mij, 

 Dichterbij dan mijn   
              eigen adem. 
V:  Licht dat donker verdrijft en de wereld 

verlicht. 
 Troost die onze troosteloosheid omarmt, 
 Geest die mensen bewoont en beweegt. 
A: Met trouw en liefde zijt gij ons nabij,  

Nu, morgen en altijdAMEN  
Zingen: lied 2: 3,5 - Tussentijds  
 
Ter inleiding op deze gedenkzondag: 
We staan in lange rijen van mensen die 
gestorven zijn, maar waar we wel mee 
verbonden blijven en die we blijven 
gedenken. Velen zijn een voorbeeld voor 
ons geweest en hebben ons gevormd. 
Denk er eens bij na wie jou geloof, hoop 
en liefde gaven? Wie hebben jou getroost 
en aangemoedigd?   
Zingen: lied 982: ‘In de bloembol is de 
krokus, in de pit de appelboom’. 
Allerheiligen – Sytze de Vries   
 
Gebed om ontferming 
De foargonger bidt dat God ús in waarm hert jaan 
wol, hjir yn dizze wrâld op ús reis. 
Lofzang: uit de oecumenische kloostergemeenschap 
van Taizé: lied 25: ‘Van uw barmartigheid en uw 
trouw zal ik altijd zingen, Heer.’ 
 
Lezing uit de Bijbel: Gelukkig ben je ... – naar de 
Bergrede - Matteüs 5: 1-12 uit: Groeibijbel – ds. Piet 
van Midden.  
Aansluitend zingen we: lied 321: 4,6,7  
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Te overweging 
We zijn hier tijdelijk, 
breekbaar als een fragiele 
klaproos. We hebben geen 
routeaanwijzing gekregen. 
Iedereen gedenkt ook op zijn 
eigen manier. Belangrijk is te 
kijken of de manier van 

rouwen bij je past. We mogen ons eigen weg daarin 
zoeken.  
Vandaag een pleidooi voor verdriet en een protest 
tegen het stoer zijn en het tranen wegslikken. 
Femke van der Laan, deelde haar verhaal in De 
wereld draait door’. Ze wil haar verhaal delen van 
een wereld die stil gevallen is, na de dood van haar 
man. Een wereld waarin ze soms per ongeluk nog 
twee kopjes op het aanrecht zet in plaats van één. 
En waarin ze terwijl ze voor de deur bij vrienden 
stond voor een etentje in een keer sterk realiseert 
dat ze daar alléén stond, maar vervolgens haar 
verdriet volop kon delen met de vrienden.  
‘Zalig zij die treuren want zij zullen getroost worden’. 
Wees blij dat het verdriet kan stromen en dat je nog 

niet zo’n dikke huid hebt, 
waar niets doorheen komt. 
Laat het verdriet maar 
stromen zodat je niet 
versteend raakt.  
Elk mens draagt 
onzichtbare ballonnen vol 
herinneringen van vreugde 

en verdriet om de pols. Als we er iets aan doen en 
het delen kan het lichter worden. 
 
Na de stilte volgt muziek van Marco Borsato -
“Kleine oneindigheid”   
 

De bloemen spreken hun 
eigen taal...   
Het Gedicht: ‘Jou missend’ 
van  Marinus van den Berg 
wordt gelezen door Geertje 
Talsma. 
 
 

 
 
De namen worden genoemd 
Vervolgens worden de namen door de voorganger 
gelezen en komt de ‘famylje, frou, man, bern, 
pakesizzer’ naar voren om het licht aan te steken 
voor hun dierbare, terwijl op de achtergrond zacht 
pianospel klinkt.  
 

Hiltsje Mulder-Terpstra 
 Overleden 13 januari 2019, 91 jaar. 

 

Adrianus Burghoorn 
 Overleden 21 januari  
             2019, 75 jaar.   

 

Grietje Talsma-Prins 
 Overleden 06 februari  
             2019,   97 jaar. 

 

Atze Hermanus Postma 
 Overleden 24 april 2019,  
             62 jaar. 

 

Tetje Jongbloed-Spoelstra 
 Overleden 25 april 2019,  
             89 jaar. 

 

Yda Jacoba Liezenga-

Blümers 
 Overleden 21 juni 2019,  
             68 jaar. 

 

Herman Wachters 

 Overleden 13 juli 2019,  
             85 jaar. 
 
En één kaars voor alle mensen die 
niet genoemd zijn en wij wel 
gedenken.  
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Zingen: lied 199 - Liedboek, zingen en bidden in 
huis en kerk  

 
solo:   
Koester de namen die wij 
hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw 
genade,  
dat zij gekend zijn bij U en 
bij ons.   

 
Gedicht: Gisteren is een afdruk - 
liedtekst van Kinga Ban van de CD 
‘Vandaag’ (2018) Gelezen door 
Klaaske de Boer 

 
 
 
 
 

Mededelingen: 
Collecte:  

1. Kerk in Actie: najaarszending Zambia 
Gerrit geeft een toelichting met beelden. 

2. Kerkelijk werk.  
 
De bloemen gaan naar 
Annie Grovenstein.   
 
Na de dienst en ‘de slach 
om it hôf’ kan er nagepraat 
worden met koffie in de 
kapel. 
De familie kan het 
aangestoken 

herdenkingslicht meenemen. 
 
De gebeden eindigen met het gezamenlijke Onze 
Vader.  
 
Slotlied en Zegen 
Dan volgt het slotlied liet 801: ’Door de nacht van 
strijd en zorgen’ met aansluitend de zegen: ‘De 
levende zegene u en behoede en zal zijn 
aangezicht over u lichten’.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie liever niet een ‘slach om it hôf’ maakt 
maar meteen naar huis wil ‘Ga in vrede!’. 
  
Medewerking aan deze dienst is verleend door: 

- Voorganger: da. Wiebrig de Boer-Romkema  
- Organist: Albert Minnema 
- Ouderling: Elizabeth Mozes 
- Diaken: Jannie Lindeman en Tjitske Cnossen 
- Koster: Wiebe Brouwer 
- Beamerpresentatie: Dick Sterrenburg 
- Commissie herdenkingszondag  
- Zendings en missionaire commissie 
- Tekst: JR  Foto: ROB 


