
 1 

 

Liturgie voor de afscheidsdienst van    
  
 
 
Bouke Meindersma    
 

 

 
 
*De Pein, 17-8-1944  
†Ljouwert, 14 juni 2020 
 
 
 
 
op zaterdag 20 juni 2020 om 13.30 uur 
in de St Martinuskerk van Wirdum   
 
 
voorganger:    Ds Wiebrig de Boer-Romkema  
orgel en piano:  Klaske Deinum 
ouderling van dienst:  Corry Brouwer-Bakker 
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Orgelspel  
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
v: Onze hulp in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
v: die trouw blijft in tijd en eeuwigheid 
A: DIE HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT  
 
v: God, wij bidden U,  

wees bij ons en geef ons kracht 
A: KOM OVER ONS MET UW LIEFDE,  

WEES IN DE NACHT  
ALS EEN LICHT OM ONS HEEN.  
AMEN    

 
Woorden van welkom   
 
Gedicht: Afscheid nemen – Dietrich Bonhoeffer  
 
De kleinkinderen steken kaarsen aan om pake te gedenken   
 
In memoriam – Hinke  
 
Orgel: muzikaal intermezzo   
 
In memoriam - de kinderen  
 
Gedicht – Met open armen – J. van der Wind-van Dam  
 
Orgel: muzikaal intermezzo   
 
Lezing: Naar psalm 139 – zr Dorothée Bouwels  
 
God zegt:  
“Ik ken je tot in je grond waar Ik doorheen zie. 
Ik weet waar je bent, waar je gaat, wat je beweegt. 
Jij ligt voor Mij open, Ik ben vertrouwd met al je wegen. 
Ik ken je woorden, weet wat je zeggen wilt, volkomen. 
Ik omgeef je.  
Je bent helemaal in Mij genomen. 
Ik leg Mijn hand op jou. 
Dit doe ik aan jou: mijn wonder, 
je begrijpt het niet; 
Je kunt het niet raken, maar het raakt jou. 
Als mijn Geest over je komt, kun je niet vluchten. 
Hij houdt je gevangen en voert je mee… 
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tot voor mijn Aangezicht. 
Waar je ook heen wilt:  
naar de hoogten… Ik ben daar; 
naar de diepten….Ik ben er;  
neem je de vleugels van de dageraad, 
of ga je naar de verste zee… 
mijn hand zal je leiden 
mijn sterke arm je dragen. 
Zeg je: laat de duisternis mij verbergen… 
voor Mij is de nacht vol licht om je heen. 
Ik zie je met het licht van mijn Ogen.  
 
Ik heb je gemaakt, mijn vingers hebben je aangeraakt, 
zorgvuldig geweven tot je het wonder was 
dat Ik mij schiep. 
Mijn ogen volgden jou vanaf het begin; 
mijn liefde volgde je alle dagen 
en toen je ontwaakte was Ik bij je.” 
 
Ik bid:‘Mijn God, blijf mij doorgronden. 
Ken mij, ik lig voor je open, 
toets mij, doorlicht mijn hart; 
Zie mij, of mijn weg Jou niet voorbij loopt; 
Leid mij op de weg  
naar Jou toe. Amen  
 
Orgel: psalm 139  
 
Overdenking    
 
Stilte  
 

Gebeden  

Na een stil gebed afgesloten met een solo gezongen gebed: lied 695 

Reitsje my, Geast, Jo myn treaster,  Heer, raak mij aan met uw adem, 
reitsje my mei jo ljocht;   reik mij uw stralend licht, 
dan gean ‘k rjochte paden,   wijs mij nieuwe wegen, 
libje ik net om ‘e nocht.    geef op uw waarheid zicht.  
 
Reitsje my, Geast en bliuw by my,  Raak met uw adem mijn onrust 
en jou my rêst yn ‘t hert.   tot ik de rust hervind. 
Help my yn ‘t betrouwen:    Al mijn wonden heelt Gij: 
Jezus ferlit my net.    Gij ziet in mij uw kind.  
 
Reitsje my, Geast, lit myn eangsten  Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
fuortwaaie troch jo wyn,   en al mijn twijfels bant 
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dat ik frijút gean mei    Als geroepen kom ik: 
en myn bestimming fyn.    mijn tijd is in uw hand.  
 
Reitsje my, Geast, mei jo ljochtglâns, Kom en doorstraal mijn dagen, 
sadat ik helder sjoch    Geest van God uitgegaan 
wa’t myn neisten binne   die mijn ogen opent 
en har it goede doch.     voor wie nu naast mij staan. 
 
Reitsje my, Geast, lit my wêze  Heer, raak ons aan met uw adem, 
tankber foar eltse dei    geef ons een vergezicht! 
dat ik yn genede    Draag ons op uw vleugels, 
ticht by Jo wêze mei.     zegen ons met uw licht!  
 
Herinneringen op beeld 
 
Gedicht: Huil niet om mij  
 
Uitgeleide 
 
Zending en zegen – Liedboek p. 1317 - uit het Iona Abbey Worship Book, 
 
in het Nederlands en in het Arabisch 
  
In ons hart en in ons huis - de zegen van God 
In ons komen en in ons gaan  - de vrede van God 
In ons leven, op onze zoektocht - de liefde van God 
Bij het einde, nieuw begin: de armen van God  
om ons te ontvangen, thuis te brengen.  
 
Allen:   AMEN  
 
Wylst Bouke Meindersma de tsjerke útdroegen wurdt, lústerje we nei: Abba Vader  
 
Op it hôf  
 
Je bent van harte uitgenodigd om aan het eind samen het Onze Vader mee te bidden:  
 
Onze Vader die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
en leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze  
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want van U is het koninkrijk  
en de kracht 
en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid.  
Amen 
 


