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ORDE VAN DIENST VOOR HET AFSCHEID VAN PASTOR HESSEL HANSMA 

 

     EN 
 

BEVESTIGING VAN DS. ANNEKE WOUDA 

 
ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021  IN DE GOEDE HERDERKERK 

 
THEMA: :  SCHUILPLAATS VOOR IEDEREEN 

 
Voorganger: Ds. Theo van ’Hof 

       Organist: Egbert Willegers 
           Lector: Kees van Kempen             
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Afkondigingen en een woord van welkom (ouderling Peter Hoving) 
 
Zingen: Lied 971: 1, 2 (‘Zing een nieuw lied’) 
 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here 
en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk. 
 
2 God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om onszelve gaan. 
 

Bemoediging en groet:   
 
Vg   Helpen doet de Heer onze God 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg   Die trouw blijft over alle grenzen heen 
GM  DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 
Kyriëgebed  
 
 
 



 

             2 

Lofzang: Lied 647: 1, 3 en 4 (‘Voor mensen die naamloos’) 
 
1 Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 

3 Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 

   4 Voor mensen die hopend, 
   wankel gelovend 
   door het leven gaan, 
   herstelt God uit duister 
   Adam in luister: 
   wij dragen zijn naam
. 
 
AFSCHEID VAN PASTOR HESSEL HANSMA 
 
Jouw dienstwerk als kerkelijk werker eindigt vandaag. 
Wij laten jou gaan en zeggen je dank voor je trouwe inzet en liefde waarmee jij je 
dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. 
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt van bijzondere ouderling, 
waarin alles wat vertrouwelijk tot jouw kennis is gekomen, 
geheim zal blijven, ook na je afscheid. 
  
U zij de heerlijkheid God. In de gemeente en in Jezus Christus. 
Van eeuwigheid tot eeuwigheid.   Amen 
 
DIENST VAN DE BEVESTIGING  
Presentatie van de nieuwe predikant: ds. Anneke Wouda. 
 
Eenmaal ben je in het ambt van predikant bevestigd. 
Daarbij heb je uitgesproken dat je de Bijbel aanvaardt als bron van verkondiging, geloof 
en leven en dat je je zult verzetten tegen wat daarmee strijdig is. 
Je hebt beloofd geheim te houden wat vertrouwelijk is en je taken te vervullen in 
overeenstemming met de orde van de kerk. 
 
Je bent verbonden aan de PG Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond. Voor een 
deel van het dienstwerk van een predikant ben je vanaf 1 september ook verbonden aan 
de PG-Borger 
 
Daarom vraag ik je: 
Geloof je dat God, via deze gemeente, je tot deze dienst heeft geroepen? 
En beloof je je ambt, ook in deze gemeente, waardig en trouw te bedienen 
Met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
 
Antwoord: ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God 
 
 
 



 

             3 

Staande zegenlied zingen voor Hessel en Anneke: Evang. lied 501: 1 en 3 
 
(‘Vrede van God, de vrede van God.’) 
 
 1Vrede van God, de vrede van God,  
  de vrede van God zij met u. 
  Vrede van Hem, vrede van God, 
  de vrede van God zij met u. 
 
3 Heilige Geest, de Heilige Geest, 
 de Heilige Geest zij met u. 
 Vrede van Hem, vrede van God, 
 de vrede van God zij met u. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
 
Aansteken Bijbelkaars 
 
Bijbellezing: Psalm 84 
 
Overweging (ds. Anneke Wouda) 
 
Voorspel van en daarna zingen: Lied 710 b (‘Gelukkig wie wonen’)  
 
Gelukkig wie wonen in uw huis, 
eeuwig loven zij U. 
 
 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden 
 
Zegenlied 425: ‘Vervuld van uw zegen’ 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Woord van de voorzitter van de kerkenraad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


