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          PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 

31 december 2022 
Viering op Oudejaarsavond 

 
Op deze laatste avond van het jaar worden wij 
bij binnenkomst in de kerk begroet door warme 
orgelklanken. 

 
Welkom  
Ouderling van dienst, 
Elske Roorda-
Posthuma, heet 
iedereen in de kerk 
en thuis van harte 
welkom. Zij spreekt 

uit dat wij vanavond in dankbaarheid 
terugkijken maar ook vooruitzien. 
 
Bemoediging  

Hiermee zeggen wij dat 
wij onze hulp 
verwachten van de 
Eeuwige, van God, 
bron, liefde, die hemel 
en aarde gemaakt 
heeft. 
 
De bemoediging is 
vanavond in 

samenspraak tussen predikant en gemeente. 
Wij besluiten gezamenlijk met de woorden: 

Met trouw en liefde zijt Gij ons nabij, nu, 
morgen en altijd. Amen. 

Hierna zingen wij Lied 
833 onder begeleiding 
van klarinet en piano: 
`Neem mij aan zoals ik 
ben`, en in het Frysk: 
`Nim my, nim my sa`t ik 
bin` 

 
 
Slingers vol 
dankbaarheid 
Koosje van der Werff 
geeft namens de 
`Oudjaarsploeg`, de 
commissie die deze 
dienst mee 

voorbereidde, uitleg over het thema van deze 
dienst:   `Dankbaarheid`. Een toepasselijke tekst 
hierbij: `Je leven wordt 
pas rijk door 
dankbaarheid`. 
Dankbaarheid is ook 
terugkijken en 
beweging maken naar 
het nieuwe jaar.  
 
Femke Kooistra steekt 

een kaars aan en  
Gerrie Dijkstra 
draagt een 
gedicht voor. 
 
Wij zingen Lied 
981: 1 en 2: 
`Zolang er 

mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten 
geeft, zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken 
U voor al wat leeft` 
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De gemeente heeft zelf vanavond de slingers 

opgehangen. Er zijn 
allerlei 
dankbaarheden 
verzameld op 
kaartjes die in de 
kerk hangen.  
Dûmny leest een 
aantal voor en 
spreekt hierna het 
gedicht 
`Dankbaarheid`, van 

Tanja Helderman uit.  
 

Voor de nood van de wereld 
Klaske speelt tijdens het gebed `kyrie eleison` 
en dit kyrie wordt gezamenlijk gezongen, als 
afsluiting (buiten is het geknal van vuurwerk 
duidelijk te horen..) 
 

Luisterlied - Ik kan het niet alleen – Stef Bos 

 

In de gloria 
Hoera roepen! Dat doen wij vanuit ons geloof in 
de liefde van God en in het licht dat sterker is 
dan het duister. Aan de aanwezigen wordt 
gevraagd waarom zij het afgelopen jaar `in de 
gloria, hoera!` hebben geroepen. 
 

Súderwyn live – met 

Femke en Gerrie – 
aflevering 1: er wordt een 
filmpje vertoond waarin 
dorpsgenoten zeggen 
waarvoor zij dankbaar 
zijn.  
 

Luisterlied - Here 

comes the sun – The 
Beatles 

Lezing: Psalm 145 – 
versie 150 psalmen vrij 
– Huub Oosterhuis 
 
Tweede lezing: 
Kolossenzen 4: 2: `Blijf 
bidden en blijf daarbij 
waakzaam en 
dankbaar` 

 
Een enkel woord ter meditatie 
Als je elke dag eens twee of drie dingen op 
schrijft waar je God dankbaar voor bent dan kun 
je er heel 2023 meditatief mee bezig zijn. Tel uw 
dankbaarheden. Dan wordt dankbaarheid een 
manier van leven, een doorgaande oefening. 
Dankbaarheid heeft niet te maken met `hebben` 
maar met `ontvangen`.  
Op deze 
Oudejaarsavond 
verstillen we bij de 
vraag: `Waar zeg ik 
dankjewel op?` Ons 
hart kan een grote 
hoeveelheid dankbaarheid bevatten. Op de 
slingers vol met dankbaarheid wordt veel 
`gezondheid, familie, liefde en vrede` genoemd. 
De dankbaarheid voor de warme gemeenschap 
en saamhorigheid van onze dorpskerk is ook 
groot. Dit jaar is met name de dankbaarheid voor 
`een dak boven je hoofd, een veilig thuis` erg 
groot. God wordt ook vaak genoemd: Gods 
vrede; dat ik bij God mag horen en mag weten 
dat ik een kind van God ben. Psalm 145 bezingt 
de Eeuwige, de Barmhartige, Schepper, Vriend. 
Met handen om te geven en met ogen die zien 
en bewaren.  
Maar je kúnt niet overal dankbaar voor zijn en dat 
hoeft ook niet. Maar met heel mijn leven mag ik 
er zijn en ben in Zijn liefde geborgen. Dankbaar 
kan ik blijven zingen en bidden: `Neem mij aan 
zoals ik ben; wek in mij het verlangen naar wie ik 
zal zijn en lééf in mij`. Moge dat waar zijn. 

 
Muzikaal intermezzo – J.S. Bach – Nun 

danket alle Gott – uit cantate No. 79 
Klarinet en piano 
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Súderwyn live – met Femke en Gerrie – 

aflevering 2 
 
De collecte is voor het kerkelijk werk 
 

Gebed voor het nieuwe jaar, 
uitgesproken door 
Koosje 
 
Zingen Lied 511: 1, 5 
en 7: `Door goede 
machten trouw en stil 
omgeven, behoed, 
getroost, zo wonderlijk 
en klaar, zo wil ik graag 

met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in 
het nieuwe jaar` (Dietrich Bonhoeffer) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zending en zegen: 
In beurtspraak wordt 
de zegen 
uitgesproken, uit het 
`Iona Abbey Worship 
Book` 
 
Hierna kunnen wij 
nog kijken en 
luisteren naar `World 
blessing` - Hope 
without borders 

 
Medewerkers 
Voorganger: Da. Wiebrig de Boer-Romkema  
Ouderling: Elske Roorda-Posthuma  
Diaken:  Folkert Jongbloed 

Orgel/piano: Klaske Deinum 
Klarinet:   Elske Roorde-Posthuma 

Koster:  Hendrik Hiemstra 
Beamer:  Dick Sterrenburg 
Bloemen:  Fokje Tolsma 
M.m.v. de commissie oudejaarsdienst: Gerrie Dijkstra, 
Femke Kooistra en Koosje van der Werff 
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