
ZONDAG 18 APRIL 2021 IN DE NICOLAASKERK WIJHE 
AFSCHEID,  BEVESTIGING EN HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS  
(vanwege Covid-19 zijn de te herbevestigen ambtsdragers niet aanwezig)  
 
THEMA: DELEN VAN JE VERWACHTINGEN 
 

 
 
(Eugene Burnand 1850-1921) 

 
Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving 
Organist: Johannes Dijkstra 
 
Vertrekkende ambtsdragers: 
Diaken: 
Gert Meester 
Ouderling kerkrentmeester 
Wiebren ten Dam 
 
Herbevestiging: 
Ouderling: 
Everdien Maat-Meester 
Teresa Breedijk 
Gerrit Dijkslag 
Gerrie Voskamp- Van Werven 
Johanna Boverhuis-Alberts 
Diaken: 
Piet Mosterd, diaken 
Sannie van Ravenhorst- Van Munster, diaken  
Froukje Brevoord-Boeijenga, diaken   
Ouderling kerkrentmeester 
Harrie van Munster 
Joke Schuurman-Posthoorn 
 



Bevestiging: 
Diaken: 
Christien Dijk-Klomp 
Ouderling kerkrentmeester 
Martin Bos 
 
VOORBEREIDING 
Orgelspel,  welkom 
 
Aanvangslied 274, voorganger leest tekst, organist speelt melodie    
 
Bemoediging en groet 
 
Kyriegebed en gloria: lied 299j  voorganger leest tekst, organist speelt melodie 
 
RONDOM HET WOORD  
Lantaren aansteken voor de kinderen 
Inleiding op de lezing voor de kinderen en aansluitend: Iedereen is anders,  
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk 
 
Bijbellezing: Johannes 21: 3-17    
   
Lied 98d met refrein Alle einden 
 
Overweging, aansluitend orgelspel  
 
Lied 340b, voorganger leest tekst, organist speelt melodie (staande)  
 
RONDOM AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING 
 
Afscheid van vertrekkende ambtsdrager 
In deze vreemde tijden vanwege corona hebben we in overleg met de classispredikant Klaas 
van der Kamp besloten dat verschillende kerkenraadsleden mochten aanblijven tot april 
2021. Kerkordelijk kan dit in tijden van crisis. 
Maar vandaag nemen we afscheid van Gert Meester en Wiebren ten Dam. 
 
Gert en Wiebren ik wil jullie eraan herinneren,  
dat hoewel jullie werk vandaag eindigt, er ook iets blijft.  
Dat is de belofte die je hebt gedaan om geheim te houden  
wat je is toevertrouwd.  
Wees je daar steeds van bewust dat deze belofte doorgaat.  
En om je te herinneren aan de belofte en de tijd in de kerkenraad,  
maar vooral ook om het vuur  
van het geloof brandende te houden  
hebben we als kerkenraad een kleine huispaaskaars voor jullie. 
Om even te laten branden op goede,  
maar ook minder goede momenten.   

https://www.youtube.com/watch?v=XWmS4dUlLvk


Ik zal ze nu aansteken aan de Paaskaars  
en hier weer voorop de tafel te zetten. 
Na de dienst mogen jullie je kaars meenemen naar huis. 
 
Presentatie van de te bevestigen ambtsdrager 
Gemeente, de kerkenraad heeft de namen bekend gemaakt van degene die worden 
bevestigd: 
Diaken: 
Christien Dijk-Klomp 
Ouderling-kerkrentmeester: 
Martin Bos 
 
Ik vraag onze scriba Johanna Boverhuis:  
zijn hiertegen bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht? 
 
Herbevestiging van ambtsdragers  
Ouderling: 
Everdien Maat-Meester 
Teresa Breedijk 
Gerrit Dijkslag 
Gerrie Voskamp- Van Werven 
Johanna Boverhuis-Alberts 
 
Diaken: 
Piet Mosterd 
Sannie van Ravenhorst- Van Munster  
Froukje Brevoord-Boeijenga   
 
Ouderling kerkrentmeester: 
Harrie van Munster 
Joke Schuurman-Posthoorn 
 
Inleiding op de bevestiging 
In een tijd waarin een mens zijn of haar stem kan verheffen  
en waarin toch velen niet gehoord worden;  
in een tijd die maatschappelijke zorg vanzelfsprekend vindt,  
maar die toch veel behoeftigen terzijde schuift,  
worden er altijd weer mensen gevonden,  
die zich op eigen wijze willen inzetten voor hun naasten.  
Zij zijn bereid zich toe te leggen op het goede,  
het rechtvaardige, het ware,  
door mee te tillen aan de nood van de wereld. 
Zulke mensen kunnen met een ambt bekleed worden,  
waarin zij zich kunnen toeleggen op speciale taken.  
Zij mogen zich gedragen en gedreven weten door de levendmakende Geest,  
die ons allen bemoedigt.  
Zonder die hulp zouden we het niet kunnen stellen. 



Alle ambtsdragers hebben samen de verantwoordelijkheid  
als raad van de kerk;  
om de gemeente en elkaar te vieren,  
te leren en te dienen en bij de heilsgeheimen te bewaren.  
Zo willen wij bidden om de kracht van Gods Geest: 

Gebed 
 
Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers 
Nu wij hier staan,  
in het midden van de gemeente  
verzameld in Jezus’ naam,  
levend vanuit zijn Woord  
en verwachtende de komst van zijn Rijk,  
vraag ik jullie te antwoorden op de volgende vraag: 
Wil je je verbinden aan deze gemeente,  
haar liefhebben naar Gods gebod,  
het je opgedragen ambtswerk verrichten naar de gaven,  
je gegeven met inzet van al je krachten  
onder geheimhouding van wat je is toevertrouwd,  
als getuige van Gods liefde en trouw? 
Wat is daarop je antwoord: 
Christien Dijk-Klomp 
Martin Bos 
 
Herbevestiging van de ambtsdragers: 
Van Everdien Maat, Teresa Breedijk, Gerrit Dijkslag, Gerrie Voskamp, Johanna Boverhuis, 
Piet Mosterd, Sannie van Ravenhost, Froukje Brevoord, Harrie van Munster en Joke 
Schuurman zien we hier de foto’s op het scherm. Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 
zijn ze niet aanwezig hier in de kerk, maar wel op deze manier met ons verbonden. 
Ze zijn eerder in deze gemeente bevestigd in het ambt van ouderling, diaken of ouderling 
kerkrentmeester. Daarbij hebben ze antwoord gegeven op de bevestigingsvragen. Dat 
antwoord blijft gelden, nu ze hun ambtswerk voortzetten. 
 
Gemeente: Vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan) 
Gemeente nu Christien tot diaken en Martin tot ouderling-kerkrentmeester is bevestigd en   
de net genoemde ambtsdragers herbevestigd zijn, zou ik u vragen om te beloven hen te 
aanvaarden, met de gaven hen gegeven, maar ook met de gebreken die hen eigen zijn? Hen 
te dragen als dienaar van God en zijn gemeente en met hen meewerken in de dienst aan 
onze Heer? Maar dat kan nu niet, daarom vraag ik de paar medewerkers hier aanwezig om 
namens de gemeente te antwoorden. Wat is daarop uw antwoord?  
 
Lied 362: 2 voorganger spreekt de tekst, organist speelt de melodie 
 
RONDOM DE AFSLUITING 
Pastorale mededelingen 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluiten met Onze Vader 



Slotlied lied 1013 CD Met hart en ziel III, CD 2, nr. 6 Als alle mensen vogels dromen  
 
Zegen: organist speelt melodie, voorganger spreekt zegen 
God zal met je meegaan 
als licht in je ogen 
als lamp voor je voet 
als hand op je hoofd 
en arm om je schouder; 
als baken bij ontij en verte die wenkt 
als groet op je lippen en hoop in je hart 
als stem die je uitdaagt 
en woord dat je voorgaat. 
Zo gaat God mee,  
Vandaag, morgen en tot eeuwigheid.  
Amen  
  
 
 
  
 
 
 

 


