
 

 

 

Betinksnein 
 
 

zondag 1 november 2020 om 9.30 uur 
in de St. Martinuskerk in Wirdum 

 
In het licht van gedenken 

 

 
 
 

Voorganger:   Ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Pianist:  Albert Minnema   
Ouderling van dienst: Elizabeth Mozes  
Diaken van dienst:  Jannie Lindeman 

Koster:    Haije de Boer 
Liturgie:   Dick Sterrenburg  
beamer:   Hendrik Hiemstra 
 

M.m.v.:   Commissie herdenkingszondag 
Zendings- en Missionaire Commissie  
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Welkom en mededelingen 
 

OM TE BEGINNEN 
  

Openingslied: 281: 1,9,10  - solo gezongen, u kunt meeneuriën  
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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 ALTIJD. AMEN    

 

Lied 245: 1 - solo gezongen, u kunt meeneuriën  
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Ter inleiding op deze betinksnein  
 
Frjemden binn’ wy, ienris roppen – liet 813 sprutsen  
 
F: Frjemden binn’ wy, ienris roppen, 

oait op reis gien en gjin plak noch dat ús thús is.  
 
 Net op healwei hjir al woartele, 

gean wy fierder, hingje net oan it besteande.  
 
A:  Unbekende oait beloofde 

fiere fierten sykje wy 
op hoop fan seine. 

 
F: Spoar fan minsken troch de iuwen, 

dy’t gjin rêst ha foardat alles oait folbrocht is. 
 
 Wy dy’t libje, wy ferwachtsje mei dy’t giene 

dat de himel ienris ierdet. 
 
A:  Unbekende oait beloofde 

fiere fierten sykje wy 
op hoop fan seine. 

 
F: Dêr’t de frede blinkt as deiljocht, 

en God wennet by de minsken, ús ta sinne.  
 

Dage dy’t dan op ús takomt, troch God sels jûn –  
einlings ha wy dan ús thús fûn!  

 
A:  Unbekende oait beloofde 

fiere fierten sykje wy 
op hoop fan seine. 
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Luisterlied  
 
Geest van hierboven - Stef Bos en jongerenkoor uit Houten 

 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 
 
ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 
 
ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 
 
ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent  
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ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 
 
en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 

 

DE VERHALEN 
 

Lezing uit de Bijbel: naar Prediker 3: 1-15 – uit: Het hoogste woord – 
Imme Dros e.a.   
 

Luisterlied: Turn, Turn, Turn (To Everything There Is a Season) - The 
Byrds, gezongen door Ilse de Lange - tekst gebaseerd op Prediker 3  

 

To everything, turn, turn, turn. 
There is a season, turn, turn, turn. 
And a time to every purpose under heaven. 
A time to be born, a time to die. 
A time to plant, a time to reap. 
A time to kill, a time to heal. 
A time to laugh, a time to weep. 
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To everything, turn, turn, turn. 
There is a season, turn, turn, turn. 
And a time to every purpose under heaven. 
A time to build up, a time to break down. 
A time to dance, a time to mourn. 
A time to cast away stones. 
A time to gather stones together. 
 
To everything, turn, turn, turn. 
There is a season, turn, turn, turn. 
And a time to every purpose under heaven. 
A time of love, a time of hate. 
A time of war, a time of peace. 
A time you may embrace. 
A time to refrain from embracing. 
 
To everything, turn, turn, turn. 
There is a season, turn, turn, turn. 
And a time to every purpose under heaven. 
A time to gain, a time to lose. 
A time to rend, a time to sow. 
A time for love, a time for hate. 
A time for peace, I swear it's not too late. 
 
 

Lezing: een passage uit ‘Boek van Levenskunst’ van Anselm Grün, 
pag. 22  
 
  



 

-8- 

Lied 830 – Levenslied - solo gezongen, u kunt meeneuriën 
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Ter overweging  
 
Stilte 
 
Muziek  
 

BETINKING 
 
Gedicht - De minsken fan foarby, Hanna Lam  
 
Gedachtenis van de namen – begeleid door zacht pianospel  
 
Sijbe Louis Visser      13 september 2019    op de leeftijd van 86 jaar  
 
Gatske Jongbloed-Bakker  
 26 september 2019 op de leeftijd van 89 jaar  

en har man  
Aan Jongbloed 14 maart 2020 op de leeftijd van 93 jaar  
 
Johannes Aldert Koornstra   
 14 december 2019 op de leeftijd van 67 jaar 
   
Trijntje Knoop 16 maart 2020 op de leeftijd van 91 jaar   
 
Cornelis Theunis Wispelwey  

18 maart 2020 op de leeftijd van 53 jaar 
 
Dina Smid-Kiewiet  30 maart 2020 op de leeftijd van 96 jaar  
 
Bouke Meindersma 14 juni 2020 op de leeftijd van 75 jaar 
 
Foppe Lawerman 22 juni 2020 op de leeftijd van 66 jaar 
 
Henk Jongedijk 15 augustus 2020 op de leeftijd van 76 jaar  
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Lied 199  – solo gezongen, u kunt meeneuriën  
 

 
 
Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen.  
  
Zie met ontferming naar onze aarde, 
Houd in uw hoede wie haar bewonen 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 
 
Laat de zon…  
 

HET DELEN  
 
Mededelingen 
 
Collecteaankondiging: 1. Kerk in Actie: najaarszending Indonesië  

2. kerkelijk werk  
 
De eerste collecte wordt toegelicht door de Zendings- en Missionaire 
commissie 
 

Vanwege de RIVM maatregelen is de collecte straks bij de uitgang 
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Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader   

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 leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

Amen 
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Luisterlied 982 – gezongen door kinderen van de Buitenschoolse 
Koorschool Utrecht en het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna 
Rijken 
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2. Elke stilte kent zijn zingen, zoekt een woord een melodie, 
 ieder duister wacht een morgen, In dat licht is alles nieuw 
 Het verleden bergt de toekomst, wat die brengt, je weet het niet,  
 nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herschept en ziet.  

 
3. In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid 
 in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid 
 in de dood het nieuwe leven, overwonnen alle strijd,  
 nog verborgen tot het uitkomt, God alleen herkent die tijd.  
 
 
Slach om it hôf 
 
Als u dat wilt en het bij u past, bent u van harte uitgenodigd om een 
‘slach om it hôf’ mee te maken. Graag in gepaste stilte.  
 
En: houd liefdevol afstand …  
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Zending en zegen 
 
A: amen  
 
Na afloop van de dienst kan de familie het aangestoken 
herdenkingslicht mee naar huis nemen.  
 
Wil je reageren op de dienst of zoek je een luisterend oor?  
Welkom bij ds Wiebrig de Boer-Romkema, 0681477858 of 
wiebrigdeboer@cs.com  
 
Collecte bij de uitgang 
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