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                           PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

Zondag  31 december 2021 

Oudjaarsavondgebed 

 
Welkom 
De dienst start met prachtig pianospel van 

Klaske Deinum 
vergezeld van Elske 
Roorda op klarinet.   
 
Gedicht bij 
kaarslicht 
Gerrie steekt de 
kaars aan en leest 

het gedicht ‘Of hoe dat heet’ van Hans Andreus 
uit ‘Holte van licht!’ 
 
Luisterlied 
Vervolgens een video met het luisterlied: ‘In nije 
dei fan Elske de Wall’. 
 
Welkom 

De ouderling van 
dienst heet een ieder 
welkom in de kerk en 
de onlineluisteraars. 
Voorganger is da. 
Wiebrig de Boer 
Romkema.   
We geane meiinoar de 
drompel oer fan âld nei 
nij. It tema fan de 

tsjinst is ‘In nije dei.’ 
De commissie oudjaardienst heeft geprobeerd 
‘de reis’ zo in te richten dat deze reis ook voor 
de mensen online goed te volgen is. 
Er is één collecte bestemd voor kerkelijk werk. 
Het nummer staat in Op ‘e hichte. 
In de adventstijd was de actie ‘Geef licht voor 
kinderen in de knel’. Dit heeft het mooie bedrag 
van € 1500 opgeleverd. Heel hartelijk dank. 
 

Ds. Wiebrig geeft aan 
dat er helaas een 
storing in de 
beeldkwaliteit is. Het 
geluid is wel goed. 
We beginnen zoals we 
al eeuwenlang 
beginnen in de kerk met een bemoediging.  
Van het opgaan van de zon tot haar ondergaan 

Staat uw naam, eeuwige God over ons uitgeschreven  

Christus, u bent een lichtend vuur voor mij uit een 

ster boven me.  

U bent het licht en de liefde die ik in de ogen van een 

ander mens zie. 

Hou me vast, o Christus, met tedere liefde 

Hou me vast met ware liefde 

Houd me vast met krachtige liefde.  

Vanavond, morgen en altijd. 
 
Daarna volgt lied 286: 1, 2 en 3. ‘Waar de 
mensen dwalen in het donker, draai je om en zie 
het nieuwe licht’ gezongen door de voorganger 
en Linda Jongbloed. 
 
Filmpje 
Aan het begin van een dag 
Op het filmpje zien 
we de Wirdumervaart 
in zijn volle pracht en 
Gerrie op het 
schelpenpaadje met 
wandelwagen en vier 
kleine kinderen 
genietend van de eendjes. Gewoon het begin 
van de dag. 
 
Muzikaal intermezzo 
Er volgt een muzikaal intermezzo van klarinet en 
piano: Winterochtend, Opus 39 no. 2 uit het 
album ‘For the young’ van Tchaikovski 
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Daarna het gebed van de dag ‘Wek in ons’ van 
ds. Harmke Heuver. 
 
Filmpje 
Rond het middaguur 
We zien ds. Wiebrig koukleumend op een 

bankje in de natuur 
bij het Blauleech. Ze 
leest een gedicht 
‘Het Kleine’ van 
Enny Ysker – 
Kooger. Waarin de 
kleine dingen in het 
leven benoemd 

worden, klein maar tegelijk groot. 
 
Lied 216 volgt: Dit is een morgen als ooit de 
eerste prachtig gezongen door de voorganger 
en Linda. 
 

Dan volgt de schriftlezing 
Matteus 6: 25-34 uit 
‘Koning op een ezel’ van 
Nico ter Linden. Op de 
beamer zien we een 
afbeelding van een 
goedgevulde bijna 
uitgepuilde kledingkast en 
een rijk gevulde tafel.   
‘Wees niet bezorgd over 
wat je zult eten of drinken 

of hoeveel kleren je nog moet hebben. Als je 
alleen maar aan jezelf denkt, ben je blind voor 
wat een ander nodig heeft. Terwijl jij je 
klerenkast volstopt zit een ander in de kou.’ 
Maar daar denk je niet aan. Niet zo bezorgd 
zijn. Zonde van je tijd, zonde van je leven. 

 
Zingen lied 216: 2: ‘Dauw op de aarde, zonlicht 
van boven.’ 
 
Korte meditatie 
Dit avondgebed is een gebed in de avond dat al 
uitziet naar de nieuwe morgen, naar ‘in nije 
dei.’  Dit avondgebed is als het leven zelf, van 
geboren worden, aan het licht komen en op reis 
gaan al je levensdagen, door de uren, 
maanden, dagen jaren heen, door licht en 
donker, door seizoenen van lente, zomer, 

herfst, winter. Van het nieuwe dat altijd weer 
geboren wordt uit wat voorbijgegaan is.  

De filmpjes laten zien dat de schoonheid van de 
natuur dichtbij is voor wie het ziet. En als je 
iemand tegenkomt onderweg op de dag of avond 
denkt dan eens aan het gedichtje ‘luisteren’ van 
Inge Lievaart 
Om je heen zien 
Misschien is er iemand 
Die je wil groeten 
Een glimlach om mee te nemen 
Onderweg naar morgen 
Een verlichting 

Zeker door de beperking van 
sociale contacten en daardoor 
toegenomen eenzaamheid weet 
je hoe goed dit doet.  
Geëindigd wordt met de woorden van Dietrich 
Bonhoeffer ‘Troch goede machten trou en stil 
behoede, is dit ús treast, wat moarn ek komme 
mei. Gods hân sil ier en let ús gongen stjoere, 
Want Hy is mei ús elke nije dei’. 
 
Muzikaal intermezzo 
Opus 39 no. 4 uit het album ‘For the young’ van 
Tchaikovski 

 
Filmpje  
Aan het eind van de middag 
Het derde filmpje is opgenomen bij de 
dierenweide aan 
de rand van 
Wirdum. Geertje 
en Klaaske 
staan vergezeld 
van een pony, 
warm ingepakt in 
een witte weide. 
Geertje vertelt dat ze hiermee het afgelopen jaar 
druk bezig zijn geweest en er inmiddels al vele 
mensen naar de dieren komen kijken of even 
meehelpen. Samen met Klaaske leest ze het 
gedicht ‘Plek’ van Kees van der Zwaard voor.   
 
De tekst van lied 511: 1,2,5,6 en 7 ‘Troch goede 
machten trou’ wordt gelezen. Klaaske en Gerrie  
laten de kaarsen branden. 
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Filmpje 
In de avond  
Tjitte en Jinke ontmoeten elkaar op de Grutte 

Buorren. Gezellig 
pratend nemen ze 
plaats op het bankje 
bij de kerk.   Zomaar 
een avond. 
 

Lústerliet: Gabriella’s liet 
Gezina van der Zwaag met de Bazuin Oenkerk 
- YouTube 
 
Gedicht  

 
 
 
‘In hús fan stilte’ fan Tjits 
Peanstra. 
 
 
 
 
 
 
 

Foargonger: lit wy dizze aldjiersjûn en de nacht 
aanst yngean mei de hoop en it ljocht fan de 
nije moarn wer’t wy nei útsjen meie.   

Zegen en heenzending 
Dan volgt de zegen gevolgd door lied 822: ‘Wy 
geane wer fierder’, stap foar stap’.  
 
Onder piano en klarinetklanken verlaten de 
aanwezigen de kerk en is het oude jaar bijna ten 
einde. Op nei in nije dei, op nei in nij jier! 
 
Medewerking aan deze dienst is verleend door: 

- Voorganger:  ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
- Commissie Oudejaarsdienst: Klaaske de 

Boer en Gerrie Dijkstra 
- Organist/piano: Klaske Deinum 
- Klarinet: Elske  Roorde-Posthuma 
- Commissie liturgisch bloemschikken: Geertje 

Talsma 
- Ouderling:  Linda Jongbloed 
- Diaken:   Folkert Jongbloed 
- Koster:   Drees Visser 
- Beamer:  Derk Jan Wijbenga 
- Tekst: JR Foto: LJ 

 
 
Op 01 januari 2022 om 00.00 uur werden klokken 
van de Sint Martinuskerk geluid.  
 

 

 
 
 

 


