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Dienst van de voorbereiding 
We werden welkom 
geheten door de 
ouderling van dienst: 
Jannie Veenstra. 
Daarop zongen we lied 
288: ‘Goedemorgen, 
welkom allemaal. Ik met 
mijn en jij met jouw  

verhaal’.  
 
Janke Riemersma 
van ‘Het Praethuys’ 
lichtte kort toe hoe 
het idee voor deze 
dienst was ontstaan 
en wat we konden 

verwachten.  
Deze dienst stond in het kader van het jaarthema 
van de PKN ‘Deel je leven’. Dit keer ging het over je 
leven delen met mensen uit andere culturen. De 
dienst was mede voorbereid door mensen die in 

een ander land geboren en getogen zijn en nu in 
Wirdum wonen: Elias Wakil (Syrië), Samir Tawafra 
(Israël) en Justin Omara (Oeganda).  
Janke vertelde dat de voorbereidingsgroep veel 
plezier had gehad tijdens de voorbereidende 
bijeenkomsten. Er werd Arabisch, Engels en 
Nederlands gesproken en er moest hier en daar flink 
getolkt worden maar een ding hoefde nooit vertaald te 
worden en dat was het lachen. Blijkbaar hadden ze 
dat noemenswaardig vaak gedaan, daar, aan de 
keukentafel van Janke. 
Vooraf aan de dienst dronken we koffie en thee met 
zoetigheden uit Syrië, Israël en Oeganda. Deze 
waren gemaakt door de dames van de 
bovengenoemde heren. Soms is een ouderwetse 
rolverdeling niet te versmaden.  

 
Zingen, gebeden 
 

Na de gebeden en de 
bemoediging zingen we: 
Ubi Caritas: Waar 
vriendschap heerst en 
liefde, daar woont God. 
Eigenlijk was dit lied de 
kern van deze dienst.   

 
 
 
 

Dienst van het woord 
Deze zondag maakten 
de verhalen van Elias, 
Samir en Justin de dienst 
uit. De verhalen heb ik 
apart beschreven en 
volgen na deze meer 
algemene beschrijving 
van de kerkdienst.  
 
Elias Wakil trapte af, hij 
kan al een beetje Nederlands praten maar wilde toch 
liever in het Arabisch zijn verhaal doen. Zijn woorden 
werden vertaald door Samir.  
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Na Elias’ verhaal 
zong zijn 
moeder, zeer 
ontroerend, het 
‘Onze Vader’ in 
het Arabisch.  

 
 

 
Daarna vertelde Samir 
over zijn achtergrond en 
na zijn verhaal klonk de 
islamitische 
gebedsoproep die hen 
destijds opriep om naar 
de moskee te komen. De 
vertaling hiervan kunt u 

lezen na het verhaal van Samir.  
 
Vervolgens kregen 
Justin en zijn vrouw 
Paulien het woord. 
Justin deed zijn verhaal 
in het Engels en Paulien 
vertaalde dit. Na Justin 
zijn verhaal zongen we 
‘Go tell it on the 
mountains’, een redelijk 
bekende gospelsong. 

 
Lezing  

Hennie Holwerda van 
de zondagschool deed 
de lezing uit de 
kinderbijbel. De 
kinderen zaten om 

haar heen of op 
haar schoot. Ze 
las het verhaal 
over Jezus 

eerste optreden tijdens 
de bruiloft van Kana 
waar de wijn opraakte 
en hij van water, wijn 
maakte. Wonderlijk 
verhaal.   

 

 

 
 

 

 
 

 
Overdenking 

Onze predikant vergeleek ons kerkzijn met de bruiloft 
in Kana. Om de verbinding die tussen twee mensen 
door het huwelijk tot stand kwam, waren daar allerlei 
mensen bijeengekomen om deze verbintenis te 
vieren. In de kerk kunnen we leren ons elkaar te 
verbinden ook wanneer die ander, zo anders is dan 
onszelf. Daarnaast kunnen we al onze verhalen 
verbinden met het grote verhaal van God.   
Ds. refereerde nog aan de voorbereidende 
bijeenkomsten voor deze dienst. Ze vertelde: ‘We 
kregen een gezicht voor elkaar, er bleven verschillen 
maar dat was prima. Al met al voelde het als een 
voorproefje van het Koninkrijk van God.   
   

 

Dienst van het Delen 
De bloemen gingen naar pastor Susan Boukema.  
 
Tijdens de collecte was 
er, heel eng, de 
gelegenheid om samen 
te dansen op Afrikaanse 
muziek. Een klein aantal 
mensen durfden de 
uitdaging aan te gaan. 
Ook ondergetekende. Het viel mee, sterker nog, het 
smaakte naar meer. Ideetje voor een volgende 10-
uurs dienst?   
 
1e Collecte:  Oecumene  
2e Collecte:  Kerkelijk werk 

 

Heenzending en Zegen 
Nadat we nog een paar mooie liederen met elkaar 
zongen eindigde onze predikant met het uitspreken 
van de zegen in 
vier talen. 
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Het delen van verhalen van mensen uit andere 
culturen 

Elias was vandaag jarig. 
Eerder in de dienst hadden we 
voor hem gezongen. Hij begon 
te zeggen dat hij zich gelukkig 
voelde om juiste deze dag jarig 
te zijn en dit met ons te delen. 
Elias vertelde dat hij via Turkije 

naar Nederland was gevlucht. Ze vluchtten 
vanwege de onveilige situatie in hun land en ook 
omdat Elias kanker had. In Syrië kon hij hier niet 
aan geholpen worden. Hij is deels in Turkije en 
deels in Nederland geopereerd. Hij is inmiddels 
kankervrij. De keuze voor Nederland was omdat zijn 
vader en moeder al meer dan tien jaar in 
Nederland, Leeuwarden wonen. De familie van 

Elias Wakil woont nu 3,5 jaar in Nederland 
en 2,5 jaar in Wirdum. Ze mogen hier 
graag wonen. Hun kinderen kunnen al heel 
goed Nederlands.  
In Syrië gingen ze naar de Syrisch 
Orthodoxe kerk. Hun diensten zijn veel 
langer dan die van ons. Tussendoor wordt 
er koffie gedronken en worden allerlei 
wederwaardigheden uitgewisseld. Tussen 

de middag wordt dan (thuis) gegeten en ’s middags 
komt men weer bij elkaar om met elkaar te bidden. 
Ik stel me zo voor dat daarbij ook wordt gezongen 
zoals we eerder hoorden van de moeder van Elias. 
 
Het verhaal van Samir. 
We kennen Samir al een 
tijdje maar velen van ons 
weten niet heel veel over 
zijn achtergrond. Hij 
woonde in Israel, in 
Tiberias en hij is van 
oorsprong moslim. Na de oorlog van 1948 zijn veel 
moslims weggetrokken uit Tiberias maar de familie 
Tawafra is gebleven. Het samenleven van Joden, 
Droezen en Moslims ging redelijk, soms waren er 
ruzies maar over het algemeen heeft men respect 
voor elkaar. Door deze achtergrond heeft Samir ook 
respect voor andere religies. Zo is hij ook naar 
Amerika geweest om meer te leren over het 
christendom. In Tiberias liep hij Aukje tegen het lijf. 
Hun trouwplannen werden niet goedgekeurd. 
Daarom zijn Samir en Aukje tijdelijk naar Nederland 
gegaan en zijn ze in Wytgaard getrouwd. Toen ze 
weer naar Tiberias kwamen was Aukje zwanger en 
om die reden werd het huwelijk dan toch 
getolereerd. Alle kinderen zijn in Nazareth (!) 
geboren. In 2001 liepen de spanningen in Israël en 
dat gebied hoog op en zijn ze in Wirdum gaan 

wonen. Samir heeft werk en doet veel aan sport. Hij 
geeft ook voetbaltraining.  
 
Vertaling gebedsoproep van de moslims:  
God is de grootste, ik getuig dat er geen godheid is 
dan God, ik getuig dat Mohammed Gods 
boodschapper is, haast u naar het gebed, haast u 
naar het welslagen, het gebed is beter dan de slaap. 
 
 
Het verhaal van Justin 
Acht jaar geleden 
studeerde Justin 
(Oeganda) nog. Via zijn 
studievriend Martin 
(toevallig ook aanwezig 
in deze dienst) kwam 
Justin in aanraking met Paulien en haar vriendin die 
bij een weeshuis op bezoek waren. Paulien, uit 
Warga, had in Ghana, via een kerkelijke organisatie, 
een tijdje op een school gewerkt en was daarna met 
haar vriendin naar Oeganda gegaan. Het was liefde 
op het eerste gezicht tussen Justin en Paulien. De 
familie van Justin vond hun relatie prima en spraken 
de wens uit dat wanneer ze ooit zouden trouwen dat 
ze op zijn minst drie kinderen zouden krijgen. Met de 
geboorte van Jasmin, vorig jaar, zijn ze nu al een 
eindje op weg. 
Justin ging naar een soort van 
Pinksterkerk. Er zijn veel 
verschillende kerken in de regio 
waar hij woonde. Maar er is één 
hoofdkwartier in de streek waar alle 
mensen van de verschillende 
kerkgenootschappen een keer per 
maand samenkomen om te bidden. 
Dergelijke diensten duren van 
negen uur ’s ochtends tot drie uur ’s 
middags. Dat lijkt lang maar er 
gebeurt van alles: Er wordt veel 
gezongen en gedanst. Men bidt 
uitvoerig luidop. Zo delen mensen niet alleen met God 
maar ook met elkaar ieders zorgen en dankbaarheid  
 
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. W. De Boer-Romkema 
Voorbereiding:  Leden van ‘Het Praethuys’ en vele   
                            anderen  
Organist:  Albert Minnema  
Koster:   Wiebe Brouwer?  
Bloemen:  Neeltje Hellinga 
Ouderling van dienst: Jannie Veenstra 
Diakenen:   Tjitske Visser, Tjitske Cnossen 
GvdM 


