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Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 
 8 januari 2023 

Voorganger: Tjitske Hiemstra 
Organist/pianist: Simon Bouma 

Dienst rond mystica Etty Hillesum  
 

 
* Mededelingen en aansteken van de kaars 
 
* Bemoediging en groet 
 

“Ik weet op dit ogenblik zekerder dan ooit, 
dat ik een taak in dit leven heb, 

een klein ‘Aufgabe’, die speciaal voor mij is.” 
Etty Hillesum 

 
* Zingen Uit uw hemel zonder grenzen  NL 527: 1-4 
 
* In Memoriam zr. Tineke Torensma- van Beijnum  
 
* Gebed  
 
* Zingen  Gods Wind  couplet 1 en 3 

tekst Tineke Torensma, mel. ‘Ik voelde winden Gods vandaag’ 
 

Gods Wind die voert ons levensschip 
over zee en oceaan; 
het is een levenslange trip, 
die weg die wij dan gaan. 
Gods Wind was soms een ademzucht, 
een kalme, koele bries, 
die in een helder blauwe lucht 
ons scheepje voorwaarts blies. 

 

God, die De Grote Stuurman is, 
voert ons over de zee; 
al is de toekomst ongewis, 
wij varen met Hem mee. 
Eens maakt ons schip zijn laatste reis; 
juist dan is God aan boord. 
De wind waait dan naar ’t Paradijs; 
wij koersen op zijn Woord. 

* Korte levensschets van Etty Hillesum (15 januari 1914 Middelburg - 30 november 1943 Auschwitz) 
 
* Zingen Een mens te zijn op aarde NL 807: 1, 2 en 5 
 
* Adagium van Spier  ‘Werden der du bist’, m.a.w. ‘Worden wie je ten diepste bent’ 
 
* Zingen Neem mij aan zoals ik ben NL 833 (Ned,Frysk) 
 
* Etty Hillesum 

“Ik geloof dat ik het maar zal doen: ’s morgens voor het begin van het werk een halfuurtje  
‘naar binnen slaan’, luisteren naar wat er binnen in me zit. ‘Sich versenken’. 

Dat er iets van ‘God’ in je komt...dat er ook iets van Liefde in je komt. (8 juni 1941) 
  



 

2 
 

‘Hineinhorchen’, ik wilde dat ik daar een goede Hollandse uitdrukking voor kon vinden.  
Eigenlijk is mijn leven één voortdurend ‘hineinhorchen’ in mijzelf, in anderen, in God.  
En als ik zeg dat ik ‘hinein horch’, dan is het eigenlijk God die in mij ‘hinein horcht’.  

Het wezenlijkste en diepste in mij dat luistert naar het wezenlijke en diepste in de ander.  
God tot God.” (17 sept. 1942) 

 
* Luisteren Veel te laat heb ik je lief gekregen Augustinus 

(gezongen door Trijntje Oosterhuis) 
 
* Etty Hillesum 

“Laat mij het denkende hart van deze barak mogen zijn” (3 oktober 1942) 
“Men zou een pleister op vele wonden willen zijn” 

* Orgelspel, waarna we zingen: 
 Gij die ons hebt geschapen NL 860 
 
* Open Ruimte  
 
* Gebeden - stil gebed – Onze Vader (NBV 21) 
 
* Collecte voor Artsen zonder grenzen en eigen gemeente (rozet) 
Artsen zonder Grenzen is een internationale noodhulporganisatie, die in actie komt bij crisissituaties 
en onrecht. Met de voeten in de modder of een vuist in de lucht. Waar de nood het hoogst is, zijn de 
teams van Artsen zonder Grenzen om hulp te bieden. Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, 
ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij hen terecht. De teams bieden medische zorg aan iedereen 
die dat echt nodig heeft.  
 
* Slotlied Geef vrede door van hand tot hand NL 1014 
 
* Zegenbede  

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei 
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) 

Amen 
 

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis. 
 

* * * *** * * *  
Mededelingen 

 
Laatste kans om u op te geven voor de Wereldbroederschapsdag in Drachten op 22 januari. 
 
Zondag 15 februari: Iederkerk-Kliederkerk om 10.00 uur voor alle leeftijden: De wijzen reizen terug! 

 
Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:  
Links: eigen gemeente Rechts: Artsen zonder grenzen  
De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente tot 
de daaropvolgende zondag te bekijken.  www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 

Liederen (NL/FNL) overgenomen uit Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 


