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                         PROTESTANTSE GEMEENTE 

       Wirdum Fr e.o. 

Zondag 31 oktober 2021 gedenkzondag 
 
Welkom 

Ouderling Corry 
Brouwer heet iedereen 
van harte welkom, in 
het bijzonder onze 
gasten vanmorgen. Het 
thema is vanmorgen 

“Van de veerkracht en de troost”.   
 

Om te beginnen 
Wij zingen lied 801: 1 en 2 “Door de nacht van 
strijd en zorgen”.  

 
 Na 
bemoediging 
leidt ds. Wiebrig 
de Boer-
Romkema deze 
gedenkzondag 

in. In deze 
herfsttijd 
gedenken we 
allen die ons 
zijn  
voorgegaan in 
leven en 
geloven. Wij 
staan stil bij al 
deze mensen. 
Ook in de zondagschool wordt hier aandacht 
aan besteed,   

 

 

 
Haije de Boer leest voor “Hoe fier 
hjirwei, dat lân fan ljocht”, een 
Friese vertaling van lied 952. 
Een luisterlied met beeld op het 
scherm: het  pelgrimsgebed van de 
Zuid-Afrikaanse Amanda Strijdom, 
gezongen door Elbert Smelt en 
Rachel Rosier “Vader God, U kent 
mijn naam”. 
 

De verhalen 
Het eerste beeld bij het thema van de dienst is 
een trampoline. Je kunt er hoog mee springen, 
maar de trampoline kan ook stuk zijn. Dan heb je 
geen veerkracht meer. 
Er zijn drie korte bijbel-lezingen. 
Deuteronomium 32: 11-12 (Bijbel 
in Gewone Taal) over de Heer die 
zijn volk leidt zoals een arend 
over zijn jongen waakt. 
Weer een luisterlied: Trijntje 
Oosterhuis zingt “Die mij droeg 
op adelaarsvleugels” (Huub 
Oosterhuis). 
Het tweede beeld is een kruik en 
zakdoek. Beide om tranen op te 
vangen. 
Psalm 56: 9-10, God vangt onze tranen op en 
staat ons ter zijde.   
Romeinen 12: 15, wees blij met de blijden en heb 

verdriet met wie verdriet 
heeft.   
Wij zingen het levenslied, 
lied 830 “Leven is 
wachten”. Linda Jongbloed 
en Wiebrig de Boer-
Romkema zingen de 
verzen 1 en 4 voor, de 
andere verzen zingt de 
gemeente. De melodieën 
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van vers 1 en vers 4 komen samen in het 6e 
couplet. 
 

Ter overweging 
Deuteronomium: sporen van God, een God die 
de mens vindt in alle verlatenheid. God als een 
adelaar die zijn jongen beschermt, die ons 
draagt als we vallen. 
Een leegte hoeft niet direct opgelost te worden, 
laat het tijd en ruimte geven. Het gemis gaat 

niet weg, maar krijgt een 
plaats in je leven. Maar 
het landschap van de 
rouw is zonder 
routekaart.   
Psalm 56 geeft een 
woord van troost. 
Vertrouwen dat onze 
omzwervingen door God 

worden herkend.  
Romeinen: tranen met iemand anders delen 
kan troosten. Tranen van verdriet en van lachen 
liggen soms dicht bij elkaar. Het verdriet van 
een ander moet je niet overstemmen met jouw 
eigen verhaal. Leer lief te hebben, spontaan als 
een kind. Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
 
Herdenking 
Luisterlied “Door de wind, door de regen” door 
Miss Montreal.  
Inleidende woorden door ds. Wiebrig de Boer-

Rom-
kema. 
Voor 
God en 
voor 
elkaar 
noemen 

we de namen van hen die ons ontvallen zijn het 
afgelopen jaar. Voor elke overledene is er een 
kaars die kan worden aangestoken door een 
naaste of eventueel door Geertje Talsma. 
Eerst wordt gezongen lied 199 “Koester de 
namen die wij hier gedenken”. 
 
Het ontsteken van de kaarsen voorin de kerk. 
 
 

 

Benjamin Wieberen 

Jongbloed 
8 september 2020 (64 jaar)   
 

 

Bert van Oers 
25 september 2020 (77 jaar)   
 

 

 

Wierd Hoogsteen 
24 november 2020 (89 jaar)   
 
 

Heinze Vriesema 
21 maart 2021 (62 jaar) 
 

 

 

 

Albertus Kuperus 
1 april 2021 (78 jaar) 
 

 

 

 

Lutske de Jong 
29 april 2021 (87 jaar) 
 

 

Dirk Tolsma 
11 mei 2021 (84 jaar) 
 

 

Jan Vollema 
18 mei 2021 (85 jaar) 
 

 

Gabe van der Meer 
7 augustus 2021 (98 jaar) 
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Hendrik Algra   
24 augustus 2021 
(63 jaar)  
 
Tijdens het 
ontsteken van de 
kaarsen wordt er op 
de piano gespeeld.  

 
Een elfde kaars wordt 
aangestoken voor iedereen 
die in ons hart is.   
Geertje Talsma leest het 
gedicht “Weet dat ik je altijd 
weet” van Jeroen van 
Merwijk. 

 

 

Het delen 

Mededelingen door de ouderling. 
Er is een geboortekaartje binnengekomen van 
Eise Visser, zoon van Hinne Anne en Anneke 
Visser; hij is geboren op 6 oktober jl. De 

bloemen gaan vandaag 
naar zijn pake en beppe 
Drees en Elly Visser. 
De collectes (bij de 
uitgang) zijn voor de 
diakonie en voor het 
onderhoud van de 
gebouwen.   
Klaaske de Boer gaat ons 

voor in een 
gebed van 
Caritas 
van Houdt. 
Na stil 
gebed 
volgt het 

Onze Vader, voor het eerst uit de NVB van 
2021.   

Het slotlied is lied 833 “Neem mij aan zoals ik 
ben”  (Engels, Nederlands, Fries). 
 

Zending en zegen 

Na de 
zegen wordt 
nog 
gezongen 
“De frede 
fan ‘e 
greiden”, 
lied 37 uit 
“Wylde goes”.  
 
Bij het uitgaan van de kerk horen we het orgel 
het Lutherlied “Een vaste burcht is onze God”  
spelen (31 oktober). 
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Een rondgang in stilte om het kerkhof kan 
worden gemaakt en er kunnen bloemen worden 
gelegd bij de graven. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Commissie gedenkzondag: 

Geertje Talsma, Klaaske de Boer 
Voorganger: ds Wiebrig de Boer-Romkema.  
Orgel/piano: Albert Minnema    
Ouderling: Corry Brouwer   
Diakenen: Hanah van der Heide          

Koster:  Hendrik Hiemstra   
Beamer en liturgieboekje: Dick Sterrenburg   
Bloemen:  Bep Minnema 
   
Tekst: SIW Foto’s: ROB 

 


