
ORDE VAN DIENST

ter gelegenheid van de dankdienst voor het leven van 

Anneke Broersma - Sikma
Sinds 14 februari 2007 weduwe van Eelke Broersma

* 22 december 1941 † 19 november 2020

Gebed:

‘Geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleve, 
maar alles doet wat Gij gebiedt en eens eeuwig bij u leve. Amen.’



op dinsdag 24 november A.D. 2020 om 11.00 uur
in de Grutte Tsjerke van Kollumerzwaag

Voorganger: ds. J.P. Strietman
Orgel: dhr. S. Schoon
m.m.v. gemeenteleden, zang



Muziek voor de dienst: 
“The Second Waltz”, “The Red Rose Cafe” en “Highland Cathedral” 
– Andre Rieu

Woord van welkom

Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5 Liedboek voor de Kerken

De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
Zijn liefde me altijd.

Aansteken van de paaskaars en een kaars van Heit

Het aansteken van de (paas)kaars gebeurt door kleinkinderen 
Niek en Eline en daarbij wordt een gedichtje voorgelezen door 
kleinkinderen Anna en Eelkje



Zingen: Lied 413 : 1, 3 en 4 Evangelische Liedbundel

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond’re stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist(e)ren naar Zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen, 
in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein:

Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten, 
in het nieuw Jeruzalem. 

1e Persoonlijke moment

Zingen: Psalm 42 : 1 en 3 Oude berijming

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,
God des levens, ach, wanneer
zal ik naadren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?



O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust;
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God, sla ‘t oog naar boven;
want ik zal Zijn naam nog loven.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 32

1 Van David, een kunstig lied. 
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, 
van wie de zonden worden bedekt. 
2 Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt, 
als in zijn geest geen spoor van bedrog is. 
3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, 
kreunend leed ik, de hele dag. 
4 Zwaar drukte Uw hand op mij, dag en nacht, 
mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte.
5 Toen beleed ik U mijn zonde, 
ik dekte mijn schuld niet toe, 
ik zei: ‘Ik beken de Heer mijn ontrouw’ – 
en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.
6 Laten Uw getrouwen dus tot U bidden 
als zij in zichzelf een zonde vinden.
Stormt dan een vloed van water aan, 
die zal hen niet bereiken. 
7 Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood 
en omringt mij met gejuich van bevrijding.

8 Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. 
Ik geef raad, op jou rust Mijn oog. 



9 Wees niet redeloos als paarden of ezels 
die met bit en toom worden bedwongen, 
dan zal geen kwaad je treffen.
10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren, 
maar wie op de Heer vertrouwt wordt met liefde omringd. 
11 Verheug u in de Heer, rechtvaardigen, en juich, 
zing het uit, allen die oprecht zijn van hart. 

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 3 Nieuwe berijming

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor Uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord.
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja, overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar zou ik vluchten voor Uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt Uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met Uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik Uw geheim doorgronden?

Verkondiging over Psalm 32 : 8



Zingen: Lied 299 Evangelische Liedbundel

Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer.

Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ’t die ons schraagt.

Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dier’bre Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze hulp en borg.
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer;
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer!

Dankgebed

2e Persoonlijke moment



Zingen: Lied 270 Evangelische Liedbundel

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Aan uw daaglijks leven, uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar!

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis. 
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga dan heen in vrede, ga en maak het waar!

Mededelingen door bode Clara Sijtsma 

Muziek bij het uitdragen: “As it myn tiid is” – Gurbe Douwstra

Wij brengen Anneke Broersma-Sikma naar het graf in Ferwert

Bij het graf luisteren we naar de woorden van de Geloofsbelijdenis 
en bidden samen het Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen.


