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Welkom 
Ouderling Elizabeth Mozes heet iedereen 
welkom.  
 

Dienst van de voorbereiding 
Als openingslied zingen we lied 283: 1,2,3 “Yn 
‘e mannichte fan lûden”.   

Na bemoediging, stilte en 
drempelgebed volgt lied 
283: 4,5.   
Ds. Hinne Wagenaar, al 
weer tien jaar geleden uit 
Wirdum vertrokken, noemt 
het thema van deze 
morgendienst: Titus 

Brandsma, zoon 
van Fryslân.   
Teresa van Avila 
was als heilige 
één van de voorbeelden voor Titus. “Nada te 
turbe” was zijn lijflied. We luisteren naar dit 
Taizé-lied. 
De 1e lezing zijn woorden van Titus Brandsma 
uit 1940, uit “Foarwird by it Sneinsmissael”, een 
kerkboek in de Friese taal. Deze taal niet alleen 
onder elkaar spreken, maar ook in kerk en 
maatschappij. 
De gemeente zingt het genoemde lied in het 
Spaans (“Nada te turbe”) en in het Fries (“Lit 
neat dy deare”). 
  

Dienst van het Woord 
De 2e lezing is Openbaringen 7: 9-12, woorden 
over het leven in de hemel. Beelden van de 
andere kant.  
Zingen lied 339a “Jo komt de lof ta”, woorden uit 
Openbaringen. 
Pater Titus is heilig verklaard; in 1985 al zalig 
verklaard. Dan kun je om voorspraak tot zo’n 
iemand bidden, voor ons als protestanten zijn zij 
voorbeelden. Pater Titus zorgde ervoor dat in de 
katholieke pers in de tweede wereldoorlog geen 
berichten van de NSB geplaatst werden. 
Gevangengenomen werkte hij in Scheveningen 
aan de biografie van Teresa van Avila. Het 
naziregime paste niet bij het christendom. In 
Dachau begaf zijn lichaam het. Vanmorgen wordt 
het aspect zoon van Fryslân belicht. Boerenzoon 
uit Oegeskleaster, verbonden met de Friese 
cultuur en taal. Van de acht kinderen uit het 
ouderlijk gezin gingen zeven het klooster in! Titus 
wilde het Fries een plaats geven in de kerk. 
Zeker in de katholieke kerk was dat toen 
bijzonder. Hij kon goed opschieten met de 
voormannen van het Kristlik Frysk Selskip. Het 
Roomsk Frysk Boun  ging in 1997 samen met de 

protestanten, de 
voorzittershamer van de 
Boun laat ds. Wagenaar nog 
zien! 
Titus zorgde ervoor dat er 
hoogleraren Fries benoemd 
werden, bedevaarten naar 
Dokkum werden gehouden, 
schreef een boek over 
vroegere Friese kloosters. 
Friese taal in kerk en 
maatschappij, terwijl in die 
tijd in de katholieke kerk 
Latijn nog de taal was. In 

eigen taal komt het evangelie dichterbij was de 
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gedachte. Een bijbels fundament werd hiervoor 
niet gezocht, terwijl Handelingen en ook 
Openbaringen er vol van staan. Openbaring, 
ontstaan in tijd van onderdrukking, zegt dat we 
onszelf mogen zijn, zelfs in de hemel! Titus, 
verheven tot de eer van de altaren, zal in eigen 
taal de eer van God in alle eeuwigheid roepen. 
Amen. 
 

Aansluitend wordt gezongen “O 
Jezus, as myn each jo sjocht” 
door voorganger en gemeente, 
vijf verzen. De tekst is van Titus 
Brandsma, later op muziek gezet. 
 

Dienst van gebeden en 
gaven 

Mededelingen door de ouderling.   
 
 
 

De bloemen 
gaan deze 
morgen naar 
Annie Groven-
stein. 
 
1e collecte: 
missionair werk (oog voor kinderen in     
pioniersplekken) 
2e collecte: kerkelijk werk  
Na de inzameling een dankgebed, dank voor de 
verscheidenheid, vrede voor de wereld, 
afgesloten door het Ús Heit (met de tekst uit 
1933 zoals pater Titus die gekend heeft). 
Het slotlied is lied 728: 1,2,3 “De hilligen fan 
foar ús tiid”. 

 
 

 

 
Zending en zegen 

Wij beantwoorden de 
zegen met een driemaal 
gezongen Amen. 
 
Op het scherm is de tekst 
“Fryslân, der ’t myn mem 
my widze”  van Titus  
Brandsma te zien.  
 

Medewerkers 
Voorganger: ds. Hinne Wagenaar, Jorwert 
Organist:  Mars van ‘t Veer   
Ouderling: Elizabeth Mozes   
Diaken:  Nieske Span          
Koster:  Janny Veenstra 
Beamer:  Hendrik Hiemstra 
Bloemen:  Lieuwke van Lune 
Tekst: SIW Foto’s: ROB 

 


